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ДО   
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН 
 
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

от   ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на стадиона в кв. Дивдядово - спортен имот 

публична общинска собственост, за управление на ОП „ОЖИ“ 
 
https://www.google.bg/maps/dir/43.2298215,26.9251333/@43.2293562,26.9218306,824m/data=!3m

1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=bg 

 
С Решение № 157 от 28.04.2016 г. на Общински съвет – Шумен, бяха 

приети изменения и допълнения в Правилника на Общинско предприятие 
„Общински жилища и имоти“ и бяха определени имотите, предоставени на 
предприятието за управление – жилищни и нежилищни, включително и  спортни 
имоти, съгласно Приложение № 1 към решението. 

В обхвата на спортните имоти не е включен стадионът в кв. Дивдядово. 
Със Заповед № РД-25-1363/20.08.2014 г. на Кмета на община Шумен е наредено 
спортният обект да се стопанисва, охранява и поддържа от ОП „ОЖИ“ до 
взимане на решение на общинския съвет за предоставяне на имота за 
управление. 

Обектът представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор  83510.681.574 
по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 69069 кв.м., съответстващ на УПИ І 
- "Спортни зали, електронни игри, тенис база и стадион" в кв.118-а по 
действащия ПУП на гр.Шумен-кв.Дивдядово. 



Поземленият имот включва следните обекти:  СТАДИОН с трибуни с 
площ 25000кв.м. и  СГРАДА  с идентификатор 83510.681.574.1, на един етаж, 
масивна със ЗП-58 кв.м., с предназначение: спортна сграда, база. Въведени в 
експлоатация през 1956 год. За него е съставен Акт за публична общинска 
собственост № 2888 от 22.10.2008 г. 

Предложението на общинската администрация е стадионът в кв. 
Дивдядово да бъде предоставен за управление на Общинско предприятие 
„Общински жилища и имоти“, като бъде допълнено Приложение № 1 към 
решение  № 157 от 28.04.2016 г., в което са описани нежилищните имоти, които 
се предоставят за управление на предприятието за неговото функциониране.  

Предвид изложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  
 

РЕШЕНИЕ: 
1.Допълва Приложение № 1 към Решение № 157 по протокол № 7 от 

28.04.2016 г., както следва: 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор  83510.681.574 по кадастралната 

карта на гр.Шумен с площ 69069 кв.м., съответстващ на УПИ І - "Спортни зали, 
електронни игри, тенис база и стадион" в кв.118-а по действащия ПУП на 
гр.Шумен-кв.Дивдядово. 

Поземленият имот включва следните обекти:  СТАДИОН с трибуни с 
площ 25000кв.м. и  СГРАДА  с идентификатор 83510.681.574.1, на един етаж, 
масивна със ЗП-58 кв.м., с предназначение: спортна сграда, база. Въведени в 
експлоатация през 1956 год., АОС № 2888 от 22.10.2008 г. 

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

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


