
До Председателя на 

Общински съвет - Шумен 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Любомир Христов – 

кмет на Община Шумен 

 

Относно:  Предоставяне на общински паркинги за управление на   

ОП “Общински жилища и имоти“ 

 

С решение № 157 от 28.04.2016г. на Общинския съвет беше актуализиран 

Правилникът за дейността на Общинско предприятие „Общински жилища и имоти” и за 

функционирането на предприятието му бяха предоставени за управление 16 броя паркинги, 

описани в Приложение № 1 към решението. След извършване на оглед на паркингите, 

предоставени за управление на предприятието, и на оценка на ефективното им ползване, както 

и на възможностите за обособяване на нови места за платено кратковременно паркиране в 

централната част на града, в община Шумен е депозирана докладна записка от директора на 

предприятието с предложение на ОП „ОЖИ“ да бъдат предоставени допълнително паркингите 

на бул „Симеон Велики“ и ул. „П. Волов“, източно от „Диагностично-консултативен център I – 

Шумен“ ЕООД и на ул. „Съединение“, южно от сградата на Регионална библиотека „Ст. 

Чилингиров“. Целта е създаване на условия за организирано паркиране, оптимизиране на 

организацията на уличното движение на територията на гр. Шумен и изпълнение на дейностите 

при спиране, паркиране и преместване на МПС, а в рамките на град Шумен и особено на 

широкия център на града да се създадат условия за паркиране на максимален брой автомобили 

при спазване на съответните правила и организация на движение. Паркингите, предоставени 

допълнително на предприятието, ще бъдат обслужвани от персонал в рамките на утвърдения 

числен състав на предприятието.  

Тъй като паркингът на бул „Симеон Велики“ и ул. „П. Волов“, източно от 

„Диагностично-консултативен център I – Шумен“ ЕООД, беше благоустроен по проект 

„Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“ по 

ОПРР 2014 – 2020, и не следва да генерира нетни приходи за период не по-малък от 5 години 

след крайното плащане към бенефициента, предложението на общинската администрация е на 

ОП „ОЖИ“ да бъде предоставен за управление  паркингът на ул. „Съединение“, южно от 

сградата на Регионална библиотека „Ст. Чилингиров“. 

 Като се има предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Шумен да 

вземе следните  

РЕШЕНИЯ: 

 

Допълва Приложение № 1 към решение № 157 от 28.04.2016г. на Общински съвет 

– Шумен, като към имотите, предоставени за управление за функционирането на Общинско 

предприятие “Общински жилища и имоти”, добавя следния паркинг: 

17. Паркинг на ул. „Съединение“, южно от сградата на Регионална библиотека 

„Ст. Чилингиров“. 

 

 

Вносител:  

Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 
 

 


