
 

До Председателя на 

Общински съвет - Шумен 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Любомир Христов – 

кмет на Община Шумен 

 

Относно:  Предоставяне на общински паркинг за управление на   

ОП “Общински жилища и имоти“ 

 

По повод внесено предложение за предоставяне на Паркинг на ул. „Съединение“, 

южно от сградата на Регионална библиотека „Ст. Чилингиров“в гр. Шумен за управление на 

Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ с решение № 843 от 26.07.2018г. 

Общинският съвет определи паркингът да запази досегашния си статут. 

Общинската администрация предлага въпросът с предоставянето на паркинга за 

управлението на предприятието да бъде разгледан отново, тъй като в община Шумен е 

депозирана  жалба от живущите в жилищния блок на ул. „Ал. Стамболийски“ № 1 в гр. Шумен. 

В жалбата е изложен проблемът, че става невъзможно живущите в блока да паркират 

автомобилите си пред жилищата си, особено в делнични дни, поради това, че на паркинга на ул. 

„Съединение“, южно от сградата на Регионална библиотека „Ст. Чилингиров“, който е в 

съседство, не е регулирано паркирането на автомобили. Предложението на хората е 

пространството пред жилищния им блок да бъде определено за паркиране на живущите, а 

паркирането на въпросния паркинг да бъде регулирано.  

В предходната докладна записка за същия обект беше изложено становището на 

общинската администрация и на директора на Общинско предприятие „Общински жилища и 

имоти“, че това ще доведе до 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 ще има възможност за паркиране на максимален брой 

автомобили при спазване на съответните правила и организация на движение.  

Паркингът, предоставен допълнително на предприятието за управление, ще бъде 

обслужван от персонал в рамките на утвърдения числен състав на предприятието. 

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 
 

 


