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                                ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

                               НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                               Ш У М Е Н 

 

            КОПИЕ:    ДО 

                               КМЕТА НА ОБЩИНА  Ш У М Е Н 

 

 

 

                                  Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
 

                                  От Групата съветници на „АБВ-НС“, Пламен  

                                  Петков, Валентин Велев и Васил Христов 

 

 

Относно: Изпълнение на Решение №810, по протокол №34 от 28.06.2018г, на 

ОбС Шумен. 

 

 

                      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

                       УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

                       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ, 

 

Групата съветници на ПП АБВ и НС гласувахме със „ЗА“ Решение №810, 

по протокол №34 от 28.06.2018г, с което общинските съветници 

подкрепихме предложението на инициативния комитет за възстановяване 

статута на Висше военно училище по артилерия и РВО, гр.Шумен. В дебата 

по тази точка групата съветници на „АБВ-НС“ внесохме декларация, в която 

ясно посочихме: „В случай, че от компетентните органи получим отказ или в 

тримесечен срок не се получи отговор на искането за възстановяване на 

статута, по внесеното предложение от организационния комитет, приемаме, 

че нуждата от земята и сградите на бившето ВВУАПВО за Министерство на 

отбраната е отпаднала. Това определя необходимостта от предоставянето на 

земята и сградите за управление от община Шумен.“ 

 Тримесечният срок изтече и до момента няма положително решение по 

искането за възстановяване статута на военното училище. Продължаваме да 

считаме, че в интерес на Шумен и шуменци е включването на терена на 

бившето военно училище в урбанизираната територия на гр.Шумен. Както 

вече е известно, с Решение №767 от 20.10.2011г, на Министерски съвет е 

отнета, поради отпаднала нужда от Министерството на отбраната правото на 

управление на имот  публична държавна собственост ПИ с площ 3011кв.м., 

застроен с 3 сгради, с обща застроена площ 1625кв.м., гр.Шумен, ул.“Карел 



Шкорпил“ №1, с идентификатор 83510.674.453. Имотът е предоставен на 

Министерство на правосъдието за нуждите на Районен съд и Районна 

прокуратура, гр.Шумен. Считаме, че останалата част от терена на бившето 

военно училище ще даде възможност за решаване на важни 

градоустройствени проблеми на града: изграждане на подход и улица 

свързваща север-изток, от бул.“Славянски“ до ул.“Съединение“; по 

мнението на специалисти теренът позволява изграждането на многоетажен 

надземен, както и/или подземен паркинг, което може да се реализира 

успешно чрез концесия. Не на последно място ще се даде възможност всички 

зали, съоръжения и терени да се ползват за спорт и отдих от шуменци.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл.15, ал.2 от Закона за 

държавната собственост /ЗДС/ и чл.6, ал.2 от ППЗДС, ОбС Шумен да приеме 

следното: 

 

                      Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1.Общински съвет Шумен предлага Министерски съвет на РБ да 

приеме решение, с което да бъдат отнети, поради отпаднала нужда от 

Министерство на отбраната и да бъдат предоставени безвъзмездно за 

управление на Община Шумен следните три военни имоти: 

1)Теренът и сградите на бившето ВВУАПВО „П.Волов“ гр.Шумен, с 

административен адрес: гр.Шумен, ул.“Карел Шкорпил“ №1; 

2)Сградата бивш „Дом на народната армия“; 

3)Лагер „Свобода“. 

  

2.В случай, че до края на 2018г, въпросът не получи разрешение, в 

началото на 2019г да се проведе местен референдум с въпрос към 

гражданите на Община Шумен: „Подкрепяте ли предложението имотите на 

бившето ВВУАПВО „П.Волов“ гр.Шумен, сградата на „ДНА“ и лагер 

„Свобода“ да бъдат предоставени за управление на Община Шумен и 

включени в урбанизираната територия на града?“. 

  

Група съветници: 
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