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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  

 

От Любомир Христов 

Кмета на Община Шумен 

 

Относно: 1. Прекратяване на Договор за съвместна дейност и Договор за 

безвъзмездно ползване на недвижим имот с Фондация „Дана“;  

2. Сключване на договор за съвместна дейност със Сдружение „Надежда за 

животните“; 

3. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот с идентификатор № 

83510.665.53 - частна общинска собственост за осъществяване на дейностите по 

изпълнение на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета на Община Шумен. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕДЖЕВ,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Постъпило е Заявление с рег. индекс № 70-01-021/17.05.2018г. от  

Лозинка Бакалска – управител на Фондация „Дана“, в което изразява желание 

да прекратим по взаимно съгласие сключения между Община Шумен и 

представляваното от нея сдружение Договор за съвместна дейност № 25-01-

058/28.02.2017г. за осъществяване на дейностите по изпълнение на програмата 

за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на Община Шумен, 

тъй като е отпаднала необходимостта от посредничество на Фондация „Дана“ 

между настоящият управител на приюта в гр. Шумен г-жа Дария Ганчева 

Георгиева и Фондацията е „Защита на животните Бернд Щефан“, Германия. 

 Във връзка с изложеното е необходимо да се прекрати и сключения 

Договор за учредяване вещно право на ползване върху недвижим имот – частна 

общинска собственост № 25-03-170/28.02.2017г., съгласно който имот № 

83510.665.53 - частна общинска собственост е предоставен за ползване на 

същото сдружение, в който се осъществява дейността му.  

 Депозирано е Заявление с рег. индекс № 63-00-077/18.05.2018г. от Дария 

Генчева Георгиева, представляваща Сдружение „Надежда за животните“, в 

която изразява желание за сключване на договор за съвместна дейност с 



Община Шумен за осъществяване на дейностите по изпълнение на програмата 

за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на Община Шумен 

и Договор за безвъзмездно ползване на недвижим имот, частна общинска 

собственост, в който се осъществява дейността на приюта. 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Шумен да вземе 

следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Прекратяване на Договор за съвместна дейност № 25-01-

058/28.02.2017г. за осъществяване на дейностите по изпълнение на 

програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 

на Община Шумен, сключен с Фондация „Дана“; 

2. Прекратяване на Договор за учредяване вещно право на ползване 
върху недвижим имот – частна общинска собственост № 25-03-

170/28.02.2017г., предоставен за ползване на Фондацията, в който се 

осъществява дейността му.  

3. Сключване на Договор за съвместна дейност със Сдружение „Надежда 
за животните“; за осъществяване на дейностите по изпълнение на 

програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 

на Община Шумен. 

4. Безвъзмездно  предоставяне на имот № 83510.665.53 - частна 

общинска собственост на Сдружение „Надежда за животните“; 

изпълняващ функциите на приют за бездомни кучета. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
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ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

 

 

Съгласувал: 

Д-р Светлана Маркова 

Зам. Кмет СПЗ 

 

 

Изготвил: 

Биляна Пейчева 

Старши юрисконсулт 

 

 

 


