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ДО   
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН  
 
 
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
от   ЛЮБОМИР ХРИСТОВ –  
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
 
ОТНОСНО: Предоставяне на апартамент № 3, ет. 1, вх. 1, ул. „Добруджа“ № 21, гр. 

Шумен, за управление на ОП „ОЖИ“  
  
 

В изпълнение на решение № 387 от 26.01.2017г. на Общинския съвет от 
областния управител на Област Шумен на Община Шумен беше предоставен 
безвъзмездно за управление имот – частна държавна собственост, намиращ се в гр. 
Шумен, ул. „Цар Освободител" № 97, който беше предоставен на Местната комисия 
за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. До края 
на м. юни 2017г. дейността на комисията се осъществяваше в апартамент № 3, ет. 1, 
вх. 1, ул. „Добруджа“ № 21, гр. Шумен. След фактическото преместване на 
дейността на комисията в новия офис апартаментът беше предаден на община 
Шумен на 06.07.2017г.  

Апартамент № 3, находящ се в гр. Шумен, ул. „Добруджа“ № 21, вх. 1, ет. 1, се 
състои от три стаи, кухня и сервизни помещения със ЗП 76.37 кв.м; изба №1 с площ 
3.68 кв.м. и 0.00988 ид. части от общите части на сградата. За имота е съставен Акт 
за частна общинска собственост № 1329 от 24.02.2003г. 

Предложението на общинската администрация е апартаментът да бъде 
предоставен за управление на Общинско предприятие „Общински жилища и 



имоти“, като бъде допълнено Приложение № 1а към решение № 157 от 28.04.2016г., 
в което са описани жилищните имотите, които се предоставят за управление на 
предприятието за неговото функциониране. 

Предвид изложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното   
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 1. Допълва Приложение № 1а към Решение № 157 по протокол № 7 от 
28.04.2016г., както следва:  

АПАРТАМЕНТ № 3, вх. 1, ет. 1, на ул. „Добруджа“ № 21, със ЗП 76.37 
кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения,  изба № 1 с площ 3.68 
кв.м.; АОС № 1329 от 24.02.2003г. 

2. Възлага на Кмета на Община Шумен да предаде имота за управление на 
Общинско предприятие "Общински жилища и имоти" с протокол – опис. 
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