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ДО   

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН  

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

от   ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на СГРАДА с идентификатор 83510.668.59.1 по КК 

на гр. Шумен на ул. „Гоце Делчев" №7, гр. Шумен, за управление 

на ОП „ОЖИ“  

 

Община Шумен е собственик на СГРАДА с идентификатор 

83510.668.59.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП-66 кв.м., на един 

етаж и изба с площ  40 кв.м., находяща се на ул. „Гоце Делчев" №7 в гр. Шумен, 

с АОС № 5363/2020 г. 

От 01.08.2009 г. въз основа на Решение № 491 от 29.10.2009 г. на 

Общински съвет – Шумен сградата се е ползвала за предоставяне на социални 

услуги на разкрития през 2006 г. Център за социална рехабилитация и 

интеграция /ЦСРИ/ с регионално значение. 

От 2014 г. във връзка с Решение № 592 от 19.12.2013 г. на Общински 

съвет – Шумен ЦСРИ е пребазиран в друг общински имот на ул. „Гоце Делчев“ 

№ 24.  Имотът на ул. „Гоце Делчев" №7 е освободен и предаден на община 

Шумен с Протокол от 28.05.2020 г. 

Поради отпаднала необходимост от сграда за предоставяне на социални 

услуги и потребността от жилища за отдаване под наем, предложението на 

общинската администрация е СГРАДА с идентификатор 83510.668.59.1 по 

кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП-66 кв.м., на един етаж и изба с площ  

40 кв.м., находяща се на ул. „Гоце Делчев" №7 в гр. Шумен, с АОС № 5363/2020 

г.  да бъде предоставена за управление на Общинско предприятие „Общински 

жилища и имоти“, за жилищни нужди, 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, предоставя за управление на Общинско предприятие 

"Общински жилища и имоти" за жилищни нужди: 

СГРАДА с идентификатор 83510.668.59.1 по кадастралната карта на гр. 

Шумен със ЗП-66 кв.м., на един етаж и изба с площ  40 кв.м., находяща се на ул. 

„Гоце Делчев" №7 в гр. Шумен, с АОС № 5363/2020 г. 

Обектът да се включи в Приложение № 1а към Решение № 157 от 

28.04.2016 г. на Общински съвет-Шумен. 

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

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

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 
 

Предложил, 

Росица Антонова 

Заместник-кмет „ИР“ 

 

Инж. Пенка Василева 

Началник отдел „УОС 
 

 


