
ППРРЕЕППИИСС!!  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 
                     e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

 
РЕШЕНИЕ № 852 

по протокол № 41 от 24.11.2022 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО:   Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок 

до 10 години на Сдружение „Златен век” върху 
общински имот с идентификатор 83510.660.601 по 
кадастралната карта на гр.Шумен на основание чл.39 
от ЗОС 

 
 

/с 32 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 
 

1. Дава съгласие да се прекрати предсрочно по взаимно съгласие 
договор № 25-01-642 от 18.12.2014 г., за учредено безвъзмездно право на 
ползване за срок от 10 години на Сдружение „Българска икона“ върху имот – 
частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 
83510.660.601 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен, 
съответстващ на УПИ VI в кв. 77 по ПУП-ПР на гр. Шумен, заедно с 
едноетажна масивна сграда с идентификатор 83510.660.601.1 по кадастралната 
карта на гр. Шумен, със ЗП 151.00 кв. м. разположена в имота. 

2. Допълва в Програмата за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2022 г., раздел ІІІ позиция Г – Имоти, които Община 
Шумен има намерение да предложи за учредяване на вещни права: 

Поземлен имот с идентификатор 83510.660.601 по кадастралната карта 
на гр.Шумен, община Шумен, за който е отреден УПИ VI в кв. 77 по 
действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с едноетажна масивна сграда с 
идентификатор 83510.660.601.1 по кадастралната карта на гр.Шумен 
/експозиционна зала на бившата къща-музей ”В. Коларов”/ със ЗП 151.00 
кв.м., разположена в имота.  

3. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС и чл. 41г, ал. 4 от НРПУРОИ 
Общински съвет – Шумен дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на 
ползване за срок до 10 години на Сдружение ”Златен век” гр. Шумен, ЕИК 
177213706, регистрирано за извършване на дейност в обществена полза по ф.д. 
24/2017, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, върху 
Поземлен имот с идентификатор 83510.660.601 по кадастралната карта на 
гр.Шумен, община Шумен, за който е отреден УПИ VI в кв.77 по действащия 
ПУП на гр. Шумен, заедно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 
83510.660.601.1 по кадастралната карта на гр.Шумен, със ЗП 151.00 кв.м., 
разположена в имота. 



4. Възлага на Кмета на Община Шумен да сключи договорите по т. 1 и т. 
2 от решението.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /София Язаджи/ 


