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РЕШЕНИЕ № 1096 

по протокол № 45 от 30.05.2019 г. 

на заседание на Общинския съвет 
  

 

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на 

сгради на бившето V-то ОУ на Агенцията по заетостта 
 

 

/с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

 

I. 1. На основание чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 11, ал. 2 от НРПУРОИ и 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА да се предоставят безвъзмездно за управление за 

срок от 10 години на Агенция по заетостта, за нуждите на Дирекция „Бюро 

по труда“ – Шумен към Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Варна: 

масивна триетажна училищна сграда с идентификатор 83510.660.405.1 по КК 

на гр. Шумен със застроена площ 687 кв.м., цялата на изба; масивна 

триетажна сграда с идентификатор 83510.660.405.2 по КК на гр. Шумен със 

застроена площ 245 кв.м., цялата на изба; масивна триетажна сграда с 

идентификатор 83510.660.405.3 по КК на гр. Шумен със застроена площ 7 

кв.м. и масивна едноетажна сграда с идентификатор 83510.660.405.4 по КК 

на гр. Шумен със застроена площ 31 кв.м., изградени в ПИ с идентификатор 

83510.660.405 по КК на гр. Шумен, за който е отреден УПИ I в кв. 63 по 

действащия план на гр. Шумен, описани в Акт за частна общинска 

собственост № 5049 от 26.02.2018г.  

2. Възлага на кмета на община Шумен да сключи договор с Агенция 

по заетостта за предоставяне безвъзмездно за управление на имотите по т. 1 

за срок от 10 години. 

3.  Предаването и приемането да се извърши по реда на чл. 11, ал. 4 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество.  

 

II. 1. Изменя решение № 999 от 31.01.2019г., като в т. 1 думите „част 

от пристройката на бившето V-то ОУ, представляваща втори етаж от 

поземлен имот с идентификатор 83510.660.405.2 по КК на гр. Шумен, 

включващ общо 5 стаи и коридор, АОС № 5049 от 26.02.2018г.“ се заменят с 



текста „част от втория етаж от сградата на ул. „Цар Освободител“ № 130 в гр. 

Шумен, представляваща поземлен имот с идентификатор 83510.666.24 по КК 

на гр. Шумен, включващ общо 6 стаи и коридор, АОС № 5070 от 

05.04.2018г.“ 

2. Възлага на кмета на община Шумен да сключи анекс към договора 

със Сдружение „Дружество на шуменските художници“ съгласно 

изменението по т. 1.  

3.  Предаването и приемането да се извърши по реда на чл. 11, ал. 4 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество.  

 

III. 1. Изменя решение № 176 от 28.06.2012г., като в т. 1.2. думите 

„ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН с АОС № 0265, в УПИ I, кв. 63, V ОУ „Иван 

Вазов", ул. "Ген. Столетов" № 16а, гр. Шумен“ се заменят с текста „четири 

помещения с обща площ 258 кв.м. и баня и тоалетна с площ 14 кв.м., 

разположени на приземния етаж в сградата на СУ „Трайко Симеонов“, п-л I, 

кв. 569в по плана на гр. Шумен, АОС 0084 от 04.06.1997г.  

2. Възлага на кмета на община Шумен да сключи анекс към договора 

със СК по кикбокс „Шуменска крепост“ съгласно изменението по т. 1.  

3.  Предаването и приемането да се извърши по реда на чл. 11, ал. 4 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество.  

 

 

 

 

  
 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                        НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 

                 /М. Павлова/ 


