
№ по 

ред
Решение № Относно Изпълнение

1

Решение № 979 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Приемане декларация, изразяваща солидарност с 
гражданин на община Шумен в усилията му за 
запазване на родителски права.

Решението е изпълнено. Приета е декларацията, 
изразяваща солидарност с гражданин на Община 
Шумен в услията му за запазване на родителски 

права. 

2

Решение № 980 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Предложение за отпадане на участъци от 
републикански пътища от списъка на пътищата, 
включени в обхвата на платената пътна мрежа, по 
които може да се събира такса за ползване на 
пътната инфраструктура – винетна такса.

Решението е изпълнено. Подкрепя предложението 
участъците от републикански пътища -
Път III-7003 „I-2 – Макак“ и Път I-2 „Русе – 

Варна“ от V-ти км да отпаднат от
списъка на пътищата, включени в обхвата на 
платената пътна мрежа, по които може
да се събира такса за ползване на пътната 
инфраструктура - винетна такса, като
поддържането им продължи да се извършва от 
АПИ.

3

Решение № 981 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне  размера на местните 
данъци на територията на община Шумен.

Решението е изпълнено.

4

Решение № 982 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 26, ал. 

2 и ал. 3 и чл. 15, ал. 3 от Наредбата за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди, за 
настаняване под наем и за продажба на общински 

жилища.

Решението е изпълнено. Направени са съответните 
промени.

5

Решение № 983 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Предложение по чл.104 с искане за допълнение в 
чл.71 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, 
град Шумен.

В чл. 71 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската 
администрация - гр. Шумен, се добавя ново 
изречение : "По същия въпрос и други с идентично 

съдържание и при липса на нови обстоятелства, не 
се допуска ново разглеждане от Общински съвет в 
едногодишен срок.

6

Решение № 984 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Приемане на Отчет за състоянието на общинската 
собственост и резултатите от нейното управление за 
2018 г.

Отчетът е приет.

7

Решение № 985 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Проект на Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2019 година.

Програмата е приета.

8

Решение № 986 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Приемане бюджета на Община Шумен за 2019 г.

Бюджета на община Шумен за 2019 г. в неговата 
приходна и разходна част е приет от ОбС . 

Изпълнени са всички указания и законови 

изисквания  по неговото съставяне.

9

Решение № 987 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Провеждане на Общо събрание на съдружниците на 
„ВиК Шумен“ ООД, гр. Шумен, на 06.02.2019 г.

Решението е изпълнено. 

10

Решение № 988 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Провеждане на извънредно заседание на Общото 
събрание на Асоциация  по ВиК  на обособената 
територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 
13.02.2019 г.

Решението е изпълнено. 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 ГОДИНА ДО 30.06.2019 ГОДИНА
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11

Решение № 989 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Проект за изменение на Статута за присъждане на 
„Наградата на Шумен“ в системата на образованието 
и науката.

Решението е изпълнено.

12

Решение № 990 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Промяна на седалището и адреса на управление на 
Център за подкрепа за личностно развитие – 

Обединен детски комплекс – Шумен (ЦПЛР – ОДК – 

Шумен) в Правилника за устройството и дейността 
на Център за подкрепа за личностно развитие – 

Обединен детски комплекс – Шумен (ЦПЛР – ОДК – 

Шумен).

Решението е изпълнено. Променен адрес на ЦПЛР-

ОДК - бул. "Славянски" 72, гр. Шумен.

13

Решение № 991 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Приемане на Общински план за младежта 2019 г. Общинският план е приет. 

14

Решение № 992 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Отчет за дейността на Комисия за отпускане на 
финансова помощ за лечение през 2018 г.

Отчетът е приет на ОбС - Шумен.

15

Решение № 993 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Определяне на цени за паркиране в зоните за платено 
паркиране, управлявани от Общинско предприятие 
„Общински жилища и имоти“.

Решението е изпълнено. На основание чл. 13 от 
Наредбата за организацията на автомобилното и
пешеходно движение на територията на Община 
Шумен, във връзка с чл. 6, ал. 2 от
ЗМДТ и чл. 99, ал. 3 от ЗДвП цените с включен 

ДДС за еднократно
и абонаментно паркиране в зони за 
кратковременно платено паркиране в гр. Шумен, 

са определени.

16

Решение № 994 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Продажба на 4 броя общински жилища на основание 
чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в 
тях по административен ред.

Решението е изпълнено. Има един отказал се 
купувач и са продадени три броя жилища.

17

Решение № 995 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в 
землището на гр. Шумен, местностите „Под 

манастира“ и „Сакарка“, с начин на трайно ползване 
– „За земеделски труд и отдих“, на основание чл. 35 

от ЗОС.

Решението е изпълнено , проведен търг сключени 

договори за продажба 

18

Решение № 996 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Продажба чрез търг на поземлен имот с 
идентификатор 10882.501.60 по кадастралната карта 
на с. Ветрище, заедно с построените в него сгради с 
идентификатор 10882.501.60.1 и 10882.501.2, на 
основание чл. 5 от ЗОС.

Решението е изпълнено сключен договор 

19

Решение № 997 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и 

ливадите за стопанската 2019/2020 г.
Решението е изпълнено, сключени са договорите 
за ползване

20

Решение № 998 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Предоставяне за ползване на имот – частна общинска 
собственост на „Шахматен клуб – Шумен 2005“ за 
тренировъчна и състезателна дейност.

Изпълнено, подписан договор за наем.

21

Решение № 999 по 
протокол № 40 от 
31.01.2019

Предоставяне за ползване на имоти – частна 
общинска собственост на Сдружение „Дружество на 
шуменските художници“.

Изпълнено, подписан договор за наем.

22

Решение № 1000 

по протокол № 40 

от 31.01.2019

Учредяване право на пристрояване към гараж № 1 – 

за склад и гараж № 2 – за склад, в общински 

поземлен имот с идентификатор 83510.662.450 по 
кадастралната карта на гр. Шумен, на собствениците 
на гаражите, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 
49, ал. 2 от НРПУРОИ.

Решението е изпълнено.
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23

Решение № 1001 

по протокол № 40 

от 31.01.2019

Кандидатстване с проект „Реконструкция и 

модернизация на Корпус 1 от Спортен комплекс 
„Плиска“ по реда на Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за 
финансово подпомагане на строителството и ремонта 
на спортни обекти и съоръжения.

Решението е изпълнено. Одобрен е Проект 
„Реконструкция и модернизация на Корпус 1 от 
Спортен
комплекс „Плиска“ за кандидатстване за 
финансово подпомагане по реда на Наредба
No 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на 
строителството и ремонта на
спортни обекти и съоръжения.

24

Решение № 1002 

по протокол № 40 

от 31.01.2019

 Одобряване на годишен план за ползване на 
дървесина през 2019 г. и осигуряването на дървесина 
за общинските структури от общински горски 

територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за 
отоплителен сезон 2019-2020 г.

Решението е изпълнено.

25

Решение № 1003 

по протокол № 40 

от 31.01.2019

Назначаване на регистриран одитор за проверка на 
годишен финансов отчет на „КОЦ-Шумен“ ЕООД.

Решението изпълнено. Избран експерт - 
счетоводител за извършване на одит на годишния 
финансов отчет на "КОЦ-Шумен" ЕООД

26

Решение № 1004 

по протокол № 40 

от 31.01.2019

Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител 
на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД.

Решението изпълнено.Избран експерт - 
счетоводител за извършване на одит на годишния 
финансов отчет на "ДКЦ I-Шумен" ЕООД

27

Решение № 1005 

по протокол № 40 

от 31.01.2019

Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от 
ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 205, 

т. 1 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество за: промяна границата между 
имот с идентификатор 83510.662.227 и имоти с 
идентификатори 83510.662.256 и 83510.661.271 по 
кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на 
договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.

решението е изпълнено сключен договор с ъс 
"САМПИ ПРОЕКТ ИНВЕСТ" ЕООД

28

Решение № 1006 

по протокол № 40 

от 31.01.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.650.236 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Под манастира” и 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – 

ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от 
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за 
техническата инфраструктура до имот с 
идентификатор 83510.650.236 по кадастралната карта 
на Шумен.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

29

Решение № 1007 

по протокол № 40 

от 31.01.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал .5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.677.24 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБНИ 

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ– ПАРЦЕЛАРНИ 

ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка 
извън урбанизираната територия за техническата 
инфраструктура до имот с идентификатор 

83510.677.24 по кадастралната карта на Шумен.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.
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30

Решение № 1008 

по протокол № 40 

от 31.01.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ  /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 3, от ЗУТ 

за участъка извън урбанизирана територия за имот с 
идентификатор 65187.176.13 в местността 
„Шекерджиев чаир” по кадастралната карта на с. 
Салманово, общ. Шумен и ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН 

/ПУП-ПП/ по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ за участък извън 

урбанизирана територия за техническата 
инфраструктура до имот с идентификатор 

идентификатор 65187.176.13  в местността 
„Шекерджиев чаир”  по кадастралната карта на с. 
Салманово, общ. Шумен.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

31

Решение № 1009 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Проект на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за прием на ученици в първи клас в 
училищата на територията на община Шумен.

Решението е изпълнено.

32

Решение № 1010 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Приемане на Общинска програма за закрила на 
детето за 2019 г. и Отчет за изпълнението на 
заложените в програмата дейности през 2018 г.

Програмата и отчетът са приети. Програмаа се 
изпълнява. Решението е изпратено до Дирекция 
"Социално подпомагане" - Шумен с писмо № 24-

00-280/14.03.2019г.

33

Решение № 1011 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Приемане на Доклад за изпълнение на Годишен план 

за развитие на социалните услуги за 2018 г. и 

приемане на Годишен план за развитие на 
социалните услуги за 2020 г.

Решението е изпълнено. Същото е изпратено до 
Дирекция 'Социално подпомагане" - Шумен с 
писмо № 24-00-276/14.03.2019г.

34

Решение № 1012 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Приемане на Годишен отчет за дейността на 
Общински фонд „Култура“ за 2018 г. Приемане на 
Доклад на Контролния съвет по набирането и 

управлението на средствата за 2018 г.

Годишният отчет е приет. 

35

Решение № 1013 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Приемане на годишен отчет за дейността на 
обществения посредник на община Шумен за 2018 

година.

Решението е изпълнено. Приет е годишен отчет за 
дейността на обществения посредник на община
Шумен за 2018 година.

36

Решение № 1014 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Определяне размера на трудовото възнаграждение на 
Кмета на Община Шумен и кметовете на населени 

места, в съответствие с Постановление на МС № 

320/20.12.2018 г., за определяне размера на МРЗ, 

Постановление на МС № 4 от 10.012019 г., за 
изменение и допълнение на ПМС № 67/2010 г., за 
заплатите в бюджетните организации и дейности.

Решението е изпълнено. Утвърдено е актуално 
щатно разписание на "Общинска администрация".

37

Решение № 1015 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Удостояване на Иван Маринов Иванов с почетното 
звание на Община Шумен „Почетен гражданин на 
град Шумен“.

Решението е изпълнено. 

38

Решение № 1016 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Провеждане на редовно заседание на Общото 
събрание на Асоциация  по ВиК  на обособената 
територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 
01.03.2019 г.

Решението е изпълнено. 

39

Решение № 1017 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Провеждане на извънредно Общо събрание на 
съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 
06.03.2019 г.

Решението е изпълнено. 

40

Решение № 1018 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Одобряване на Общ устройствен план на община 
Шумен.

Решението е обнародвано в Държавен вестник. 
Влязло в законна сила.

41

Решение № 1019 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Продажба чрез търг на поземлен имот с 
идентификатор 83510.678.513 по кадастралната карта 
на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.

Проведен е търг, няма явили се кандидати.
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42

Решение № 1020 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Продажба чрез търг на поземлен имот с 
идентификатор 83510.678.514 по кадастралната карта 
на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.

Проведен е търг, няма явили се кандидати.

43

Решение № 1021 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Продажба чрез търг на поземлен имот с 
идентификатор 83510.678.515 по кадастралната карта 
на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.

Проведен е търг, няма явили се кандидати.

44

Решение № 1022 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Продажба чрез търг на поземлен имот с 
идентификатор 83510.678.516 по кадастралната карта 
на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.

Проведен е търг, няма явили се кандидати.

45

Решение № 1023 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Продажба чрез търг на 7 броя поземлени имоти в 
землищeто на с. Лозево, общ. Шумен, местносттта  
„ЯЗОВИРА“, с начин на трайно ползване – „За 
земеделски труд и отдих”,  на основание чл. 35 от 
ЗОС.

Решението е изпълнено проведен търг, сключени 

договори

46

Решение № 1024 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Продажба на 5 броя общински  жилища на основание 
чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в 
тях по административен ред.

Решението е изпълнено. Продадени са пет броя 
жилища.

47

Решение № 1025 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Предоставяне под наем за срок от 10 години на 
Почивна база /Вила „Пазачница“/.

Почивна база /Вила "Пазачница"/ е предоставена 
за стопанисване от ОП "ОЖИ". Базата е 
предоставена под наем. 

48

Решение № 1026 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен 

фонд и земи по чл. 19 и §26 от ЗСПЗЗ през 
стопанската 2019/2020 г.

Решението е изпълнено, проведени са търговете, 
сключени договори.

49

Решение № 1027 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Кандидатстване с проект по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-2.040 – Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2

Подаден. Одобрен. Подписан договор за БФП.

50

Решение № 1028 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за 
издаване на Запис на заповед по Договор за БФП № 

BG05SFOP001-4.004-0014-C01 по проект 
„Осигуряване функционирането на Областен 

информационен център – Шумен“, финансиран по 
процедура BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване 
функционирането на националната мрежа от 27 

областни информационни центъра през периода 2019-

2021 г.“ на Оперативна програма „Добро управление 
2014-2020“.

Подадени документи за авансово плащане

51

Решение № 1029 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Даване на съгласие за внасяне на членски внос в 
Националната асоциация на председателите на 
общински съвети в Република България.

Решението е изпълнено. Дадено е съгласие от 
бюджета на Общинския съвет да бъде платен 

членски внос за Националната асоциация на 
председателите на общински съвети в Република 
България за 2019 година в размер на 1 230 /хиляда 
двеста и тридесет/ лв.

52

Решение № 1030 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от 
ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, 

ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество 
за: промяна границата между имот с идентификатор 

83510.658.273 и имот с идентификатор 83510.658.525 

по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на 
договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.
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53

Решение № 1031 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.686.320 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ 

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ 

ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка 
извън урбанизираната територия за техническата 
инфраструктура до имот с идентификатор 

83510.686.320 по кадастралната карта на Шумен.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

54

Решение № 1032 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.686.811 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ 

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ 

ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка 
извън урбанизираната територия за техническата 
инфраструктура до имот с идентификатор 

83510.686.811 по кадастралната карта на Шумен.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

55

Решение № 1033 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.685.415 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ 

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ 

ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка 
извън урбанизираната територия за техническата 
инфраструктура до имот с идентификатор 

83510.685.415 по кадастралната карта на Шумен.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

56

Решение № 1034 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.10.519 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Сакарка”, Специализирана 
план-схема  по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в 
урбанизираната територия за техническата 
инфраструктура до имот с идентификатор 

83510.10.519 и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ 

ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, 

ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната 
територия за техническата инфраструктура до имот с 
идентификатор 83510.10.519   по кадастралната карта 
на Шумен.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.
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57

Решение № 1035 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от 
ЗУТ, чл.134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по 
чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън 

урбанизираната територия за: „Външно елзахранване 
– кабел 20 kV на обект „Склад в имот с 
идентификатор 83510.3.114 по кадастралната карта 
на Шумен“.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

58

Решение № 1036 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за 
одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 

ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 

от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия 
за: „Външен електропровод“ и „Външен водопровод 
и канализация“ за захранване на имоти с 
идентификатори 83510.381.36 и 83510.381.37 по 
кадастралната карта на гр. Шумен, в местността 
„Якова“.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

59

Решение № 1037 

по протокол № 41 

от 28.02.2019

Предоставяне на ежегодна безвъзмездна помощ на 
ветерани от Втората световна война, живеещи на 
територията на община Шумен.

Решението е изпълнено. Предоставя ежегодна 
безвъзмездна помощ от по 5 куб. м. дърва за огрев, 
собственост на община Шумен, на ветераните от 
Втората световна война,
живеещи на територията на общината, след 

подаване на заявление свободен текст
до кмета на община гр. Шумен.

60

Решение № 1038 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за условията и реда за записване, отписване 
и преместване на децата в предучилищна възраст в 
детските градини и училищата на територията на 
община Шумен

Решението е изпълнено.

61

Решение № 1039 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Отчет за изпълнение на Програма за управление на 
отпадъците и Програма за намаляване нивата на 
замърсителите в атмосферния въздух и достигане на 
установените норми на ФПЧ10 за 2018 г.

Приет отчет.  Не подлежи на изпълнение

62

Решение № 1040 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2018 

г
Решението е изпълнено.

63

Решение № 1041 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Приемане на отчет на Годишен план на дейностите 
за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците от община Шумен за учебната 2017/2018 

година

Приет отчет за учебната 2017-2018 година.

64

Решение № 1042 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Изпълнение на Решение № 647 по протокол № 28 от 
25.01.2018 г. за приемане на отчет за изпълнение на 
Общински план за младежта за 2018 г.

Решението е изпълнено. Планът е приет. 

65

Решение № 1043 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Приемане на доклад с отчет за финансиране на 
младежки проекти съгласно Правилник за 
финансиране на младежки проекти за 2018 г.

Решението е изпълнено. 

66

Решение № 1044 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Годишна програма за развитие на читалищната 
дейност в Община Шумен за 2019 година

Решението се изпълнява.
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67

Решение № 1045 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Одобряване на бюджетна прогноза на постъпленията 
от местни приходи и на разходите за местни 

дейности за периода 2020-2022 г. на Община Шумен

Бюджетната прогноза на община Шумен за 
периода 2020-2022 г. в частта на местните 
дейности в приходната и разходната част е приета 
от ОбС . Изпълнени са всички указания и законови 

изисквания  по нейното съставяне.

68

Решение № 1046 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Предложение за изменение на точка 2 от Решение № 

1014 по протокол № 41 от 28.02.2019 г. на Общински 

съвет Шумен и определяне на нов размер на 
индивидуалните основни месечни заплати на 
кметове на кметства, считано от 01.01.2019 г.

Решението е изпълнено. Утвърдено е актуално 
щатно разписание на "Общинска администрация".

69

Решение № 1047 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Предложение за разпределение на средствата на 
комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ за 2019г

Утвърдено със Заповед № РД-25-1255/05.06.2019г. 
на кмета на Община Шумен

70

Решение № 1048 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Провеждане на Общо събрание на съдружниците на 
„ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 29.03.2019 г.

Решението е изпълнено. 

71

Решение № 1049 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Провеждане на редовно годишно общо събрание на 
акционерите на „Индустриален парк Шумен” АД

Проведено

72

Решение № 1050 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Продажба на 4 броя общински жилища на основание 
чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в 
тях по административен ред.

Решението е в процес на изпълнение. Има двама 
отказали се купувачи. Продадено е едно жилище и 

се работи по продажбата на още едно жилище.

73

Решение № 1051 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Продажба чрез търг на 8 броя поземлени имоти в 
землищeто на гр. Шумен, общ. Шумен, местността 
„ПОД МАНАСТИРА“, с начин на трайно ползване – 

„За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на 
ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35 от ЗОС

Проведен търг, сключени  Зброя договори

74

Решение № 1052 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Учредяване право на строеж на пристройка на два 
етажа към сграда №1, построена върху общински 

поземлен имот с идентификатор 83510.672.118 по 
кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на 
сградата

Решението изпълнено, проведен търг сключени 

договори 

75

Решение № 1053 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Отдаване под наем чрез търг на публична общинска 
собственост в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“, 

гр. Шумен

По официално представена информация от 
директора на ППМГ "Н. Попович", гр. Шумен, 

след проведена тръжна процедура е избран 

наемател и е сключен договор за наем на 
недвижим имот - публична общинска собственост 
№ 303/30.04.19г.

76

Решение № 1054 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Предоставяне на Вила „Пазачница“ за безвъзмездно 
ползване на децата от младежкия противопожарен 

отряд „Млад огнеборец“ за подготовка за участие в 
международно състезание

Решението е изпълнено.

77

Решение № 1055 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Даване име на улица
Решението е изпълнено. Улицата от О.Т. 6448В - 

през О.Т. 6448Г – до О.Т. 6448Д да бъде
наречена „Поп Васил Войников“.

78

Решение № 1056 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Предоставяне под наем чрез конкурс за срок от 5 

години на обекти в Многофункционална спортна 
зала „Арена – Шумен“

Изпълнено, подписан договор за наем.

79

Решение № 1057 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Приемане на Споразумение за съвместни дейности в 
изпълнение на препоръка на съвета на ЕС относно 
интеграция на дълготрайно безработните лица на 
пазара на труда

Споразумението е подписано от всички страни.
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80

Решение № 1058 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във 
връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.677.355 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ 

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ 

ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка 
извън урбанизираната територия за техническата 
инфраструктура до имот с идентификатор 

83510.677.355 по кадастралната карта на Шумен

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

81

Решение № 1059 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във 
връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.54, ал.1, 

т.2 от Закона за горите за разрешаване изработване 
на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – 

ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от 
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за 
имот с идентификатор 83510.97.5 по кадастралната 
карта на Шумен в местността „Илчов баир” и 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – 

ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от 
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за 
техническата инфраструктура до имот с 
идентификатор 83510.97.5 по кадастралната карта на 
Шумен

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

82

Решение № 1060 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във 
връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И 

ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват 
УПИ VІ-„За жилищно строителство“ от кв.230 по 
плана на гр.Шумен и имот с идентификатор 

83510.663.439 по кадастралната карта на гр.Шумен

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

83

Решение № 1061 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във 
връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.620.18 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Горен сусурлук“ и 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – 

ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от 
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за 
техническата инфраструктура до имот с 
идентификатор 83510.620.18 по кадастралната карта 
на Шумен

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.
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84

Решение № 1062 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във 
връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имоти с 
идентификатори 83510.621.9, 83510.621.5, 

83510.621.12 и 83510.621.11 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Якова“ и ПОДРОБНИ 

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ 

ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка 
извън урбанизираната територия за техническата 
инфраструктура до имоти с идентификатори 

83510.621.9, 83510.621.5, 83510.621.12 и 

83510.621.11 по кадастралната карта на Шумен

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

85

Решение № 1063 

по протокол № 42 

от 28.03.2019

Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във 
връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.689.192 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Теке дере“ и ПОДРОБНИ 

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ– ПАРЦЕЛАРНИ 

ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка 
извън урбанизираната територия за техническата 
инфраструктура до имот с идентификатор 

83510.689.192 по кадастралната карта на Шумен

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

86

Решение № 1064 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

 Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 11; чл. 
42, т. 2; чл. 58, т. 3; чл. 63, т. 2; чл. 77, ал. 2 и 

административно-наказателните разпоредби от чл. 84 

до чл. 88 вкл. от Наредба за управление на 
отпадъците на територията на община Шумен.

Решението е изпълнено.

87

Решение № 1065 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Приемане на годишните финансови отчети на 
едноличните общински търговски дружества.

Отчетите са приети.

88

Решение № 1066 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Доклад относно прилагане за общинските лечебни 

заведения на единния Стандарт за финансово 
управление на държавните лечебни заведения – 

търговски дружества.

Издадена е заповед за утвърждаване въвеждането 

и прилагането в Община Шумен на единния 
Стандарт за финансово управление на общинските 
лечебни заведения. Одобрен от ОбС - Шумен.

89

Решение № 1067 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението 

на Общинския план за развитие на Община Шумен 

2014 – 2020 г. за 2018 г.
Одобрен от ОбС - Шумен

90

Решение № 1068 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Промяна наименованието на ЦПРЛ – ОДК – Шумен.

В процес на изпълнение. Промяната на името на 
ЦПЛР - ОДК на ЦПЛР-ОДК "Анастас Стоянов" 

влиза в сила от 01.10.2019 г.

91

Решение № 1069 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за 
подписване на анекси за удължаване на срока към 

сключени договори за участие съвместно с 
Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда /ПУДООС/ в 
реализирането на проект „Пилотни модели за 
екологосъобразно събиране и временно съхранение 
на опасни отпадъци от домакинства“ по Българо-
швейцарската програма за сътрудничество на 
територията на ОБЩИНА ШУМЕН

Подписани анекси към 2 бр. договори
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92

Решение № 1070 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Избиране на комисия за изготвяне на предложения за 
съдебни заседатели за Районен съд Шумен.

Решението е изпълнено.

93

Решение № 1071 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Изменение на Решение № 713 по протокол № 30 от 
29.03.2018 г. на заседание на Общински съвет – 

Шумен.

Решението е изпълнено. Подписан е договор с 
Фонд "Социална закрила" по проект 
Реконструиране и модернизация на материалната 
база на Обществена трапезария, гр. Шумен

94

Решение № 1072 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Отдаване под наем чрез търг на лекарски кабинет в 
сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД, гр. Шумен.

Лекарският кабинет се стопанисва от "ДКЦ I 

Шумен" ЕООД

95

Решение № 1073 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, 

общинска собственост, на основание §33 от 
Заключителните разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за водите, обн., ДВ, бр. 55 от 
03.07.2018 г.

Решението изпълнено.Подадено е заявление до 
министъра на икономиката за безвъзмездно 
прехвърляне на държавата на язовири. Сключени 

са 3 анекса с наематели по т. III от решението

96

Решение № 1074 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ 

в системата на образованието и науката за 2018 г.
Решението е изпълнено.

97

Решение № 1075 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен” 

за изкуство и култура.
Решението е изпълнено.

98

Решение № 1076 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Предложение за удостояване на Нико Майеров със 
званието „Почетен гражданин на град Шумен“.

Решението е изпълнено.

99

Решение № 1077 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Предложение за удостояване на Иван Лечев със 
званието „Почетен гражданин на град Шумен“.

Решението е изпълнено.

100

Решение № 1078 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Продажба чрез търг на 8 броя поземлени имоти в 
землищeто на гр. Шумен, общ. Шумен, местносттта 
„ПОД МАНАСТИРА“, с начин на трайно ползване – 

„За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на 
ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35 от ЗОС.

решението е изпълнено, проведен търг, сключени 

договори

101

Решение № 1079 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Учредяване право на строеж чрез търг на 4 бр. 

гаражи в поземлен имот с идентификатор 

83510.674.97 по кадастралната карта на гр. Шумен, 

на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС.

Решението е изпълнено, проведени са търгове и 

сключени 4 бр. договори.

102

Решение № 1080 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Учредяване право на строеж чрез търг на 1 бр. гараж 

в поземлен имот с идентификатор 83510.673.40 по 
кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на 
УПИ IX – „общ.” в кв. 309 по действащия ПУП на гр. 
Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС.

Решението е изпълнено, проведен е търг и 

сключен 1 бр. договор.

103

Решение № 1081 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Учредяване право на строеж за изграждане на 
енергиен обект на техническата инфраструктура 
върху общински поземлен имот с идентификатор 

83510.665.106 по кадастралната карта на гр. Шумен 

на основание чл. 62 от Закона за енергетиката.

Решението е изпълнено.

104

Решение № 1082 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Отдаване под наем без търг или конкурс на част от 
недвижим имот – общинска собственост за здравни 

дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.

Изпълнено, подписан договор за наем.
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105

Решение № 1083 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за 
одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 

ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 

от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия 
за: „Външен водопровод“ за захранване на имоти с 
идентификатор 83510.686.375 по кадастралната карта 
на гр. Шумен, в местността „Сакарка“.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

106

Решение № 1084 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.650.257 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Под манастира” и 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – 

ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от 
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за 
техническата инфраструктура до имот с 
идентификатор 83510.650.257 по кадастралната карта 
на Шумен.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

107

Решение № 1085 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

 Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.39.21 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Стража“ и ПОДРОБНИ 

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ 

ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка 
извън урбанизираната територия за техническата 
инфраструктура до имот с идентификатор 

83510.39.21 по кадастралната карта на Шумен.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

108

Решение № 1086 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 3, от ЗУТ 

за участъка извън урбанизирана територия за имот с 
идентификатор 83510.653.29 в местността „Под 

манастира” по кадастралната карта на гр. Шумен, 

общ. Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-

ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл. 110, ал. 5 от 
ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за 
техническата инфраструктура до имот с 
идентификатор 83510.653.29 в местността „Под 

манастира” по кадастралната карта на гр. Шумен, 

общ. Шумен.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

109

Решение № 1087 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

 Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И 

ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в 
обхват част от кв. 220а по плана на гр. Шумен и имот 
с идентификатор 83510.663.33 по кадастралната 
карта на гр. Шумен в местността „Смесе“.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.
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110

Решение № 1088 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 3, от ЗУТ 

за участъка извън урбанизирана територия за имот с 
идентификатор 83510.653.570 в местността „Под 

манастира” по кадастралната карта на гр. Шумен, 

общ. Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-

ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл. 110, ал. 5 от 
ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за 
техническата инфраструктура до имот с 
идентификатор 83510.653.570 в местността „Под 

манастира” по кадастралната карта на гр. Шумен, 

общ. Шумен.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

111

Решение № 1089 

по протокол № 43 

от 25.04.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН 

/ПУП-ПП/ по чл.110, ал.5 от ЗУТ за участък извън 

урбанизирана територия за техническата 
инфраструктура до имот с идентификатор 

20938.77.29 в местността „Горен Кладенец” по 
кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

112

Решение № 1090 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 6, ал. 5 

и ал. 6; чл. 7, ал. 1 и ал. 2; чл. 9, ал. 3, ал. 4, ал. 6 и ал. 

7 и чл. 12, т. 1 от Наредба за реда и условията за 
издаване на разрешение за извършване разкопаване 
на тротоари, улични настилки и зелени площи на 
територията на община Шумен

Решението е изпълнено.

113

Решение № 1091 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Провеждане на редовно общо събрание на 
акционерите на „Многопрофилна болница за активно 
лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен, на 13.06.2019 г.

Решението е изпълнено.

114

Решение № 1092 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Предложение за допълнение на договорите за 
управление на общинските лечебни заведения, във 
връзка с подписания Колективен трудов договор в 
отрасъл „Здравеопазване“ от 08.11.2018г.

Решението изпълнено, сключени са анекси към 

договорите.

115

Решение № 1093 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Попълване състава на постоянните комисии 

„Култура, културно-историческо наследство, 

туризъм, интеграционна политика и 

вероизповедания“ и „Младежки дейности и спорт“, 

на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 от 
ЗИНЗПС и на Общинската комисия за обществен ред 

и сигурност

Решението е изпълнено. Избрани са нови членове 
на постоянните комисии.

116

Решение № 1094 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в 
землищeто на гр. Шумен, местност  „ТЕКЕ ДЕРЕ“, с 
начин на трайно ползване – „За земеделски труд и 

отдих“

Решението е изпълнено. Проведен е търг.

117

Решение № 1095 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Продажба чрез търг на поземлен имот с 
идентификатор 83510.678.107 по кадастралната карта 
на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС

Проведен е търг, няма явили се кандидати.

118

Решение № 1096 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Предоставяне безвъзмездно за управление на сгради 

на бившето V-то ОУ на Агенцията по заетостта
Решението е в процес на изпълнение.

119

Решение № 1097 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Отдаване под наем чрез търг на публична общинска 
собственост в учебно-производствената база на 
Професионална гимназия по селско стопанство и 

хранителни технологии, гр. Шумен

По информация от директора на училището 
решението е в процес на изпълнение. Процедурата 
по отдаване по наем ще се проведе през м. 

септември 2019г.
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120

Решение № 1098 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Отдаване под наем чрез търг на публична общинска 
собственост – училищен физкултурен салон, в 
сградата на II ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Шумен

По официално представена информация от 
директора на II ОУ "Д-р П. Берон", гр. Шумен, 

търгът е проведен, но поради липса на кандидати, 

той е обявен за непроведен. Комисията, провела 
търга, предлага на директора до края на 2019г. 
отново да насрочи/открие публичен търг за 
отдаване под наем на същия училищен обект. 
Решението е в процес на изпълнение. 

121

Решение № 1099 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Отдаване под наем чрез търг на публична общинска 
собственост в сградата на II ОУ „Д-р Петър Берон”, 

гр. Шумен

По официално представена информация от 
директора на II ОУ "Д-р П. Берон", гр. Шумен, 

търгът е проведен. Уведомен е участника спечелил 

търга и предстои сключване на договор. 
Решението е в процес на изпълнение.  

122

Решение № 1100 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Инициатива на шуменеца Тихомир Радев за преход с 
каяк по река Дунав

Решението е изпълнено.

123

Решение № 1101 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Oсигуряване на количества дърва за огрев от 
Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване 
цена на същите, предоставени за общинските 
структури за отоплителен сезон 2019/2020 г.

Решението е изпълнено.

124

Решение № 1102 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Годишен тематичен план на дейностите за подкрепа 
за личностно развитие на децата и учениците на 
територията на община Шумен за 2019 г.

Годишният тематичен  план продължава да се 
изпълнява до 31.12.2019 г.

125

Решение № 1103 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Осигуряване на финансови средства за ФК „Волов-
Шумен“

Решението е изпълнено. 

126

Решение № 1104 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във 
връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.654.321 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Под манастира” и 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – 

ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от 
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за 
техническата инфраструктура до имот с 
идентификатор 83510.654.321 по кадастралната карта 
на Шумен

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

127

Решение № 1105 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във 
връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.650.18 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Под манастира” и 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – 

ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от 
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за 
техническата инфраструктура до имот с 
идентификатор 83510.650.18 по кадастралната карта 
на Шумен

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.
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128

Решение № 1106 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във 
връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН– ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ 

по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън 

урбанизираната територия за имот с идентификатор 

83510.10.125 по кадастралната карта на Шумен в 
местността „Куванлък“, специализирани план-схеми 

по чл.108, ал.2 от ЗУТ и ПОДРОБНИ 

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ 

ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка 
извън урбанизираната територия за техническата 
инфраструктура до имот с идентификатор 

83510.10.125 по кадастралната карта на Шумен

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

129

Решение № 1107 

по протокол № 45 

от 30.05.2019

Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 във връзка с 
чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл.110, ал.3 от ЗУТ за 
имот с идентификатор 32158.211.234 по 
кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен – 

местност „Бункерът дол”

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

130

Решение № 1108 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Финансиране на сдружение „Скаутски клуб 
Мадарски конник“.

Решението е изпълнено. Общински съвет дава 
съгласие за отпускане на сумата от 14 000 лв. на 
„Скаутски клуб Мадарски конник“ след 

одобряване на извършените разходи по
законосъобразност от компетентния орган и 

становище на одиторите на община
Шумен в едномесечен срок след приемане на 
настоящото решение.

131

Решение № 1109 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Приемане на отчета за касово изпълнение на 
бюджета на Община Шумен към 31.12.2018 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на 
община Шумен за 2018 г. в неговата приходна и 

разходна част е приет от ОбС . Изпълнени са 
всички указания и законови изисквания  по 
неговото съставяне.

132

Решение № 1110 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Приемане на отчет за изпълнение на Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни и общински училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти в 
община Шумен през 2018 година; Приемане на 
Програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от държавни, общински и частни училища и 

насърчаване на творческите заложби и потребности 

на студенти в община Шумен през 2019 година.

Решението е изпълнено

133

Решение № 1111 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Изменение на Решение № 1070 по протокол № 43 от 
25.04.2019 год. на Общински съвет Шумен.

Решението е изпълнено.

134

Решение № 1112 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Продажба на 4 броя общински  жилища на наематели 

– настанени в тях по административен ред.
Решението е в процес на изпълнение. 

135

Решение № 1113 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Продажба на поземлен имот с идентификатор 

20938.114.554 по кадастралната карта на с. Дибич, 

местност „Татарски места“, на собственика на 
законно построена върху него сграда, на основание 
чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Решението е в процес на изпълнение. 
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136

Решение № 1114 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Отдаване под наем чрез търг на част от имот – 

публична общинска собственост за социални 

дейности.

В процес на изпълнение. Открита е тръжна 
процедура за отдаване под наем на имота. 

137

Решение № 1115 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Провеждане на процедура по отдаване под наем на 
бюфет-павилион в СУ „Сава Доброплодни” гр. 
Шумен.

По официално предоставена информация от 
директора на СУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен, 

подготвена е тръжната документация. Съгласно 
направеното обявление, търгът ще се проведе на 
12.08.2019г. в сградата на училището. Решението е 
в процес на изпълнение. 

138

Решение № 1116 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Учредяване право на строеж чрез търг на 9 бр. 

гаражи в поземлен имот с идентификатор 

83510.662.219 по кадастралната карта на гр. Шумен, 

на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС.

Решението е в процес на изпълнение, проведени 

са търгове и предстои да се сключат 5 бр. 

договори.

139

Решение № 1117 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Дарение на Българска православна църква чрез 
Варненска и Великопреславска света митрополия на 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04265.502.168 

по кадастралната карта на с. Благово с площ 413 кв. 
м. на основание чл. 35, ал. 5 от ЗОС.

Решението е в процес на изпълнение. Предстои да 
се сключи договор.

140

Решение № 1118 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Учредяване на безвъзмездно право на ползване за 
срок до 10 години на Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна върху 
трети етаж от самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 83510.661.322.8.9 по кадастралната 
карта на гр. Шумен, с местонахождение гр. Шумен, 

ул. „Васил Априлов“ № 63.

Решението е в процес на изпълнение, изготвен е 
договор и предстои да бъде подписан.

141

Решение № 1119 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Кандидатстване с проект „Изграждане на социални 

жилища в гр. Шумен“ по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020.

Подадено проектно предложение

142

Решение № 1120 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за 
издаване на Запис на заповед по Договор за БФП по 
проектно предложение с рег. № BG05M9OP001-2.040-

0078 от 29.05.2019 г. по проект „Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица с увреждания в Община 
Шумен“, финансиран по процедура № 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ 

на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси 2014-2020“.

В процес на изпълнение. 

143

Решение № 1121 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

 Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.43.19 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Теке дере” и ПОДРОБНИ 

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ 

ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка 
извън урбанизираната територия за техническата 
инфраструктура до имот с идентификатор 

83510.43.19 по кадастралната карта на Шумен.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.
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144

Решение № 1122 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.650.174 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Под манастира” и 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – 

ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от 
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за 
техническата инфраструктура до имот с 
идентификатор 83510.650.174 по кадастралната карта 
на Шумен.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

145

Решение № 1123 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.652.673 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Под манастира” и 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – 

ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от 
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за 
техническата инфраструктура до имот с 
идентификатор 83510.652.673 по кадастралната карта 
на Шумен.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

146

Решение № 1124 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.653.455 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Под манастира” и 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – 

ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от 
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за 
техническата инфраструктура до имот с 
идентификатор 83510.653.455 по кадастралната карта 
на Шумен.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.

147

Решение № 1125 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване 
изработване на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за имот с 
идентификатор 83510.663.82 по кадастралната карта 
на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ 

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ 

ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка 
извън урбанизираната територия за техническата 
инфраструктура до имот с идентификатор 

83510.663.82 по кадастралната карта на Шумен.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.
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Решение № 1126 

по протокол № 47 

от 27.06.2019

Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за 
одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 

ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 

от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия 
за: „Външен електропровод“  за захранване на имот с 
идентификатор 20938.77.29 по кадастралната карта 
на с. Дибич, общ. Шумен, в местността „Горен 

кладенец“.

Решението е влязло в законна сила. Връчено е на 
заявителя.
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