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ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
от   ЛЮБОМИР ХРИСТОВ –  
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
 
ОТНОСНО: Допълване на Приложение № 1а към Решение № 157 по 

протокол № 7 от 28.04.2016 г. на Общински съвет - Шумен 
  

Общинско предприятие "Общински жилища и имоти" е учредено с 
Решение № 216 по протокол № 14 от 27.09.2012г.  на Общински съвет – 
Шумен. С решение № 157 от 28.04.2016г. са приети правилникът, структурата 
и численият състав на предприятието и са определени имотите, които се 
предоставят за управление на предприятието за неговото функциониране, в т. 
ч. жилищните имоти, съгласно Приложение № 1а. 

Община Шумен е собственик на АПАРТАМЕНТ № 49, вх. 3, ет. 1 на 
ул."Добруджа" № 21, със ЗП 77.26 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня, 
сервизни помещения и две тераси, представляващ самостоятелен обект с 
идентификатор 83510.671.88.3.49 по кадастралната карта на гр.Шумен. За 
имота е съставен АОС № 3579 от 05.10.2016 г. 

С решение на Общински съвет – Шумен от 1997 год. апартаментът е 
предоставен на Средно училище „Сава Доброплодни“ за провеждане на 
учебни часове.  

С писмо, вх. № 67-00-125 от 19.10.2017 г., директорът на СУ „Сава 
Доброплодни“ е уведомил община Шумен, че е отпаднала необходимостта от 
ползване на имота и са предприети действия за освобождаването му. 
Апартаментът е предаден на община Шумен с приемо-предавателен протокол 
от 17.11.2017 г. 



 
Предвид изложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното   

 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 12 ал. 1 от ЗОС и чл. 
11, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, Общински съвет - Шумен допълва Приложение №1а 
към Решение № 157 по протокол № 7 от 28.04.2016г., както следва:  

АПАРТАМЕНТ № 49, вх. 3, ет. 1 на ул."Добруджа" № 21, със ЗП 
77.26 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения и две тераси, 
представляващ самостоятелен обект с идентификатор 83510.671.88.3.49 по 
кадастралната карта на гр.Шумен; АОС № 3579 от 05.10.2016 г. 

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

 
 

 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
Предложил, 
Росица Антонова 
Заместник-кмет „ИР“ 
 
Инж. Пенка Василева 
Началник отдел „УОС 
 

 


