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РЕШЕНИЕ № 53 

по протокол № 4 от 30.01.2020 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската 
собственост и Годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост за 

2020 г. 

 

 

 

/по т. 1 - с 29 гласа „за”, без „против” и 11 „въздържали се”/ 

/по т. 2, „Общи положения“ - с 27 гласа „за”, без „против” и 10 „въздържали се”/ 

/по т. 2, „Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост“ -  

с 28 гласа „за”, без „против” и 11 „въздържали се”/ 

/по т. 2, „Описание на имотите, които община Шумен има намерение да предложи 

за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в 

капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права, 

както и за възлагане чрез концесия“ -  с 28 гласа „за”, без „против” и 12 

„въздържали се”/ 

/по т. 2, „Описание на имотите, които община Шумен има намерение да предложи 

за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание 

на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна“ -  с 27 

гласа „за”, без „против” и 13 „въздържали се”/ 

/по т. 2, „Описание на имотите, които община Шумен има намерение да придобие 

в собственост, и способите за тяхното придобиване“ - с 27 гласа „за”, без 

„против” и 13 „въздържали се”/ 

/по т. 2, „Обекти, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни 

имоти“ - с 28 гласа „за”, без „против” и 11 „въздържали се”/ 

/по т. 2, „Обекти от първостепенно значение“ - с 30 гласа „за”, без „против” и 7 

„въздържали се”/ 

/по т. 2, „Заключение“ - с 28 гласа „за”, без „против” и 13 „въздържали се”/ 
 

 

 

 

 



 

 

1. Приема Стратегия за управление на общинската собственост за периода 
2020 - 2023 г. 

2. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост за 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               

гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /М. Шарбанова/ 


