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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН  
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
от  ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 993 от 31.05.2007 г.на Общински съвет – 

Шумен 
 
https://www.google.bg/maps/dir/43.2797626,26.9106544/@43.2796465,26.910366,139
m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=bg 
 

С  Решение № 993 от 31.05.2007 г. на Общински съвет – Шумен се 
предоставя безвъзмездно за управление на Института за космически изследвания 
към БАН - двуетажна сграда с идентификатор 83510.658.13.6 по кадастралната 
карта със застроена площ от 74 кв.м, находяща се в гр.Шумен, ул."Акчар" №7; 
АОС № 2239/16.05.2006г. 

В Община Шумен е депозирано писмо № 33-00-055 от 12.07.2017г. на 
директора на Института за космически изследвания към БАН, съгласно което се 
отказват от предоставената им за ползване сграда.  

Във връзка с това предложението на общинската администрация е да се 
отмени решение № 993 от 31.05.2007г. на Общински съвет – Шумен, като имотът 
да се изземе със заповед на кмета на община Шумен на основание чл. 12, ал. 6 от 
ЗОС и чл. 11, ал. 7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, а предаването и приемането на имота да се 
извърши по реда на чл. 11, ал. 4 от Наредбата. 
 С оглед изложеното, предлагам Общински съвет – Шумен да вземе 
следното  

РЕШЕНИЕ : 

1. Отменя Решение № 993 от 31.05.2007 г. на Общински съвет – Шумен. 
2. Имотът - двуетажна сграда с идентификатор 83510.658.13.6 по 

кадастралната карта със застроена площ от 74 кв.м, находяща се в гр.Шумен, 
ул."Акчар" №7; АОС № 2239/16.05.2006г., да се изземе със заповед на кмета на 
община Шумен на основание чл. 12, ал. 6 от ЗОС и чл. 11, ал. 7 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като 



предаването и приемането на имота се извърши по реда на чл. 11, ал. 4 от 
Наредбата. 

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


