
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН  

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – 

КМЕТ НА ОБЩИНАШУМЕН 

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок 

до 10 години на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов 

Стоянов“ - Варна върху втори 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 

 

С решение № 242 от 28.07.2016г. Общинският съвет даде съгласие да се 

учреди безвъзмездно право на ползване за срок до 10 години на Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ - Варна за разкриване на 

филиал в гр. Шумен, върху самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

83510.661.322.8.10 по кадастралната карта на гр. Шумен, на четири нива /три 

етажа и сутерен/, с разгъната застроена площ 1733.88 кв. м., представляващ 

новоизградената пристройка, с местонахождение гр. Шумен, ул. „Васил 

Априлов" № 63, за който е съставен АОС № 4765 от 23.06.2016 г. С решение № 

1118 от 27.06.2019 г. на Общинския съвет, предвид растящите потребности на 

здравни професионалисти и увеличаването на броя на приетите студенти, на 

университета беше учредено безвъзмездно право на ползване за срок до 10 

години върху трети етаж, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 83510.661.322.8.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, със 

застроена площ 448 кв. м., с местонахождение гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ 

№ 63, за който е съставен АОС № 4766 от 23.06.2016 г. В изпълнение на 

решенията с Медицинския университет бяха сключени договори за учредяване 

на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имотите. 

В община Шумен беше депозирано писмо от ректора на 

Медицински университет – Варна с искане за предоставяне за безвъзмездно 

управление за нуждите на филиала в гр. Шумен на втория етаж, представляващ 

част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.661.322.8.9 по 

кадастралната карта на гр. Шумен, находящ се на ул. „Васил Априлов“ в гр. 

Шумен. Съгласно писмото на ректора Медицинският университет – Варна се 

опитва да отговори на нарастващите потребности от медицински специалисти, 

като се стреми към допълнителен прием на медицински сестри и акушерки и 

увеличаване на броя на приетите студенти. Това налага да се търсят нови 

възможности за разширяване на материалната база. Във връзка с организацията 

на Филиал Шумен за предстоящата академична година се извършва планиране 

на дейности за оптимизиране на пространството, за да се обезпечи учебният 



процес на приетите до момента около 200 студенти, както и да се изгради 

Академичен център за сестрински и акушерски грижи, който ще има за фокус 

нуждаещите се от грижи граждани на Шумен, и Учебна база за практикуване на 

професиите под контрол на преподаватели. В писмото на ректора на 

Медицински университет – Варна се изтъкват аргументи, че със застаряването 

на населението се увеличават потребностите от здравни грижи и др.  

Проучването на имоти – общинска собственост от страна на 

Медицинския университет – Варна е показало, че отговарящ на описаната 

потребност и подходящ за реализиране на разширението на базата на Филиала е 

вторият етаж, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 83510.661.322.8.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, 

находящ се на ул. „Васил Априлов“ в гр. Шумен. 

Самостоятелният обект е със застроена площ 448 кв.м. Той 

представлява частна общинска собственост и за него е съставен АОС № 4766 от 

23.06.2016г.  

Съгласно чл. 39 от ЗОС Безвъзмездно право на ползване се 

учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с 

мнозинство две трети от общия брой на съветниците, за срок не по-дълъг от 10 

години. 

Предвид изложеното предлагам Общинският съвет да приеме 

следните  

РЕШЕНИЯ: 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.39, ал. 4 от ЗОС 

Общински съвет – Шумен да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок 

до 10 години на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов 

Стоянов“  - Варна за разширяване на филиала в гр. Шумен, върху втори етаж, 

представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

83510.661.322.8.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, със застроена площ 448 

кв.м., с местонахождение гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, за който е 

съставен АОС № 4766 от 23.06.2016г. 

2. Възлага на Кмета на Община Шумен да сключи договор за 

учредяване на безвъзмездно право на ползване с Медицински университет 

„Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна. 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  

Кмет на община Шумен  
 
 


