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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН     
 
  

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ –  

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 
ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот – 
частна държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната 
собственост 

 
https://www.google.bg/maps/dir//43.272299,26.9278924/@43.2724531,26.9275

021,118m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=bg 

 
За изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление 

и местната администрация е възникналата необходимост от осигуряване на     
5 бр. помещения за настаняване на местната Комисия за борба срещу 
обществените прояви на непълнолетни  и малолетни. Към настоящия момент 
община Шумен не разполага с подходящи такива.  

В тази връзка от Областния управител на област Шумен е поискана 
информация за имоти – частна държавна собственост, които са под негово  
управление и които към настоящия момент не се използват.  

С писмо, вх. № 06-00-343_001/30.12.2016 г., Областния управител 
уведомява, че под негово управление е част от осми етаж на сграда /сградата 
на „501 вид стоки“/, намираща се на ул. „Цар Освободител“ № 97, 
представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
83510.666.212.1.19 по КККР, състоящ се от пет броя помещения, подробно 
описан в акт за частна държавна собственост № 2932/18.05.2016 г. и който 
към настоящия момент не се използва. 

Общинска администрация извърши оглед на цитирания имот и 
проявява интерес същият да бъде придобит в собственост от община Шумен 
по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост (ЗДС), а при 



 

 

невъзможност алтернативно да бъде предоставен безвъзмездно за управление 
по реда на чл. 15 от ЗДС. 

Във връзка с това предлагам Общински съвет – Шумен да вземе 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е : 

 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 54 от ЗДС  

Общински съвет - Шумен  дава съгласие за безвъзмездно придобиване в 
собственост от Община Шумен, а при невъзможност алтернативно за 
предоставяне безвъзмездно за управление  по реда на чл. 15 от ЗДС на  имот – 
частна държавна собственост, намиращ се в гр. Шумен, ул. „Цар 
Освободител“ № 97, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 83510.666.212.1.19 по КККР със ЗП 109 кв.м., състоящ се от 
пет броя работни помещения, АЧДС № 2932/18.05.2016 г.  

 2. Възлага на Кмета на Община Шумен да изготви обосновка и 
депозира искане чрез Областния управител за решение на Министерски съвет 
за безвъзмездно прехвърляне в собственост на имота, а при невъзможност 
алтернативно за предоставяне безвъзмездно за управление  по реда на чл.15 
от ЗДС.  

   
 

 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на община Шумен 

 
Предложил, 
Росица Антонова 
Заместник-кмет „ИР“ 
 
Изготвил, 
Инж. Пенка Василева 
Началник отдел „УОС 

 


