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ДО   
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН  
 
 
 
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
от   ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
 
ОТНОСНО: Обявяване на имот за частна общинска собственост на          

основание чл. 6 от  ЗОС.  
 

Във връзка с Решение № 293 по протокол № 12 от 29.09.2016 г. на 
Общински съвет – Шумен, общинска администрация на основание чл. 2, ал. 5, 
във връзка с чл.2, ал.4 и 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество извърши правни проучвания както 
следва: 

Акт № 2449/19.02.2007 г. за публична общинска собственост е 
съставен за имота на Гимназия с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) 
„Никола Й. Вапцаров“, състоящ се от поземлен имот с идентификатор 
83510.671.57 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 16079 кв.м. и 
сгради с №№ 01, 02, 03 и 04 с обща застроена площ 1830 кв.м. 

С Решение № 478 по протокол № 26 от 28.07.2005 г. на Общински 
съвет – Шумен училищният сграден фонд е предоставен безвъзмездно за 
управление на директора на ГПЧЕ (т. 24 от Приложение 2 към Решение № 
478).  

С писмо, изх. № 05-07-56/21.03.2008 г. и приемателно-предавателен 
протокол от 31.03.2008 г. между РИО-Шумен и ГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров“, 
Министерството на образованието и науката (МОН) предоставя за 
стопанисване и управление  на ГПЧЕ обект – метална барака (книжарница), 



находящ се на ул. „Преслав“ № 2а, попадащ в поземлен имот с 
идентификатор 83510.671.57 по кадастралната карта на гр. Шумен, за който е 
съставен АОС № 2449/2007 г. 

Във връзка с цитираното писмо на МОН и приемателно-предавателния 
протокол, на основание чл.18, ал. 2 от Наредба № 8 от 17.12.2009 г. на МРРБ 
и МП, в АОС № 2449 е извършено допълване на описанието на имота през 
2010 г., както следва: „Временна постройка – Сграда № 08 със ЗП – 170 кв.м., 
на един етаж, метална конструкция, въведена в експлоатация през 1970 г.“ 

С Решение № 293 по протокол № 12 от 29.09.2016 г. на Общински 
съвет – Шумен, временната постройка – сграда № 08 със ЗП – 170 кв.м. е 
извадена от списъка на сградния фонд, публична общинска собственост (т. 24 
от Приложение № 2 към Решение № 478/2005 г.), който е предоставен 
безвъзмездно за управление на ръководителя на ГПЧЕ. 

Във връзка с изложеното и предвид това, че за имота не са налице 
предпоставките на чл. 3, ал.2, т. 3 от ЗОС, предлагам на Общински съвет – 
Шумен да вземе следното  

 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

 
1. На основание чл. 6 от ЗОС, Общински съвет – Шумен обявява за 

частна общинска собственост „Временна постройка – Сграда № 08 със ЗП – 
170 кв.м., на един етаж, метална конструкция, въведена в експлоатация през 
1970 г.“, построена в поземлен имот с идентификатор 83510.671.57 по 
кадастралната карта на гр. Шумен, за който е съставен АОС № 2449/2007 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Шумен да извърши всички 
необходими действия за отразяване на това обстоятелство в АОС. 

 
 
 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
Съгласувал, 
Зам.-кмет“ ИР“ 
Росица Антонова 
 
Предложил, 
Н-к отдел „УОС“ 
Пенка Василева        



 


