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ДО   

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН  

 

 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

от   ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на апартамент № 2, вх. 1, ет. 1 на ул. „Дедеагач“  № 

7, гр. Шумен, за управление на ОП „Общински жилища и имоти“  

 

Апартамент № 2, находящ се на ул. „Дедеагач“ № 7, вх. 1, ет. 1, 

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.668.88.2.2 

по кадастралната карта на гр. Шумен, се състои от една стая и сервизни 

помещения със ЗП 18.36 кв.м., изба с площ 3.14 кв.м. и 0.0083 ид.ч. от общите 

части на сградата. 

Апартаментът е бил собственост на лице, което преди смъртта си 

завещава имуществото си на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ – 

Шумен. 

Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ – Шумен се управлява от 

Кмета на община Шумен от 01.01.2003 г. на основание § 37 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

социално подпомагане.  

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост, 

общинска собственост са имотите и вещите, дарени или завещани на общината. 

В тази връзка, от страна на общинска администрация са предприети действия 

гореописаният апартамент да бъде актуван като общинска собственост и за него 

е съставен АОС № 4098/18.08.2013 г. 

Предложението на общинската администрация е апартаментът да бъде 

предоставен за управление на Общинско предприятие „Общински жилища и 

имоти“, като бъде допълнено Приложение № 1а към Решение № 157 от 



28.04.2016 г., в което са описани жилищните имоти, които се предоставят за 

управление на предприятието за неговото функциониране. 

    Предвид изложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното   

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС и   чл. 

11, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, допълва Приложение №1а към Решение № 157 по 

протокол № 7 от 28.04.2016 г., както следва:  

АПАРТАМЕНТ № 2, вх. 1, ет. 1, на ул. „Дедеагач“ № 7, със ЗП  18.36 

кв.м., състоящ се от една стая и сервизни помещения, представляващ 

самостоятелен обект с идентификатор 83510.668.88.2.2 по кадастралната карта на 

гр.Шумен, с АОС № 4098/14.08.2013 г. 

               2. Възлага на Кмета на община Шумен да предаде имота за управление 

от Общинско предприятие "Общински жилища и имоти" с протокол – опис. 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на община Шумен 
 


