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Относно: Предоставяне на Зала „Проф. Венета Вичева“ безвъзмездно за 

управление на ОП „ТППА“ 

Община Шумен има намерение да кандидатства с проектно предложение 

„Представяне на културно наследство в ревитализирана, реставрирана и 

реновирана Зала „Проф. Венета Вичева“ по Резултат 1 „Подобрено управление на 

културното наследство, Подрезултат 1.1  „Културно наследство, представено в 

ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014 – 2021. Проектът ще включва 

реновиране на залата и прилежащите й помещения с цел създаване на условия за 

подобряване на достъпа до културни събития и представяне на културно 

наследство в ревитализирани и реставрирани пространства.  

Зала „Проф. Венета Вичева“ е разположена на първия етаж от 

административната сграда на община Шумен на бул. „Славянски“ № 17 в гр. 

Шумен. За сградата е съставен Акт за публична общинска собственост № 1260 от 

18.12.2002 г. 

Съгласно Насоките за кандидатстване по Резултат 1 „Подобрено управление 

на културното наследство, Подрезултат 1.1  „Културно наследство, представено в 

ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014 – 2021, „Ревитализирани 

пространства следва да са места за представяне на културно наследство, 

собственост или в управление на културни институти. По проект по Поканата 

могат да се ревитализират и пространства с функции на музейни магазини, 

библиотеки, конферентни зали и др., но тяхното обновяване е допустимо само ако 

е в допълнение към ревитализирането на експозиционни пространства за 

постоянни и временни изложби. Минималната стойност по този индикатор е 1 бр. 

За целите на настоящата покана, под ревитализиране, реставриране и реновиране 

се разбира въвеждане на качествено изменение в интериор, елементи от 

екстериора, обновяване на оборудване и/или нов дизайн в пространства, 

представящи и популяризиращи културни ценности или посещавани от публика, 

които ще им придадат нов живот, енергия и атрактивност.“.  



Във връзка с това предложението на общинската администрация е Зала 

„Проф. Венета Вичева“ да бъде предоставена безвъзмездно за управление на 

Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“, което е 

регистрирано като културна организация съгласно удостоверение № 170 (2228) от 

14.06.2021 г. на Министерството на културата. Залата ще продължи да се ползва 

от Симфониета - Шумен съгласно решение № 474 от 27.04.2017 г. на Общински 

съвет – Шумен. 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 

предлагам на Общински съвет – Шумен да вземе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС и чл. 11, 

ал. 1 от НРПУРОИ предоставя безвъзмездно за управление на Общинско 

предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ Зала „Проф. Венета 

Вичева“, разположена на първия етаж от административната сграда на община 

Шумен на бул. „Славянски“ № 17 в гр. Шумен /АПОС № 1260 от 18.12.2002 г./ 

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

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

 

 

С УВАЖЕНИЕ,  

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН  
 

 
 

 

 

 


