
 
 

актуален към 15 март 2017 г. 

 РЕГИСТЪР НА ИМОТИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ,  

УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ШУМЕН 
 

№ 
по 
ред 

Вид на имота Застроена 
площ  
(кв.м) 

Поземлен имот 
площ 
(кв.м) 

Местонахождение  
(адрес) 

Акт за държавна 
собственост 

 

Забележка 

 
І. АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ И ОБЕКТИ 

1.1 Част от административна сграда с 
идентификатор 83510.666.459.5 по 
кадастралната карта на гр. Шумен, 
състояща се от: сутерен, първи етаж 
(партер) и четири административни 
етажа, трафопост и два гаража  

сут. - 223,48 кв.м 
І – 86,80 кв.м 
ІІ – 58,50 кв.м 
ІІІ – 352,84 кв.м 
ІV – 352,84 кв.м 
V – 179,72 кв.м 

1656 кв.м 
 

гр. Шумен,  
бул. “Славянски” № 30 
 

№ 2466/02.08.2011 г. 
публична 
 

 

1.2 Част от административна сграда 
(втори етаж)  – самостоятелен обект 
в сграда с идентификатор 
83510.666.459.5.32  
по кадастралната карта на гр. Шумен 

291,12 кв.м 1656 кв.м гр. Шумен,  
бул. “Славянски” № 30 

№ 2509/13.12.2011 г. 
частна 
 

 

1.3 Част от административна сграда – 
самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 83510.675.180.1.14 
по кадастралната карта на гр. Шумен 

119,00 кв.м Идеални части от 
поземления имот, 
целият с площ 
1205 кв.м 

гр. Шумен,  
ул. “Съединение” №107 

№ 2259/12.07.2010 г. 
частна 
 

С Договор № РД-12-1/02.09.2010г. 
имотът е предоставен под наем на 
ПП ГЕРБ 

1.4 Част от административна сграда – 
самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 83510.675.180.1.15  
по кадастралната карта на гр. Шумен  

7,30 кв.м  гр. Шумен,  
ул. „Съединение“ №107 
(бивша портиерна) 

№ 2856/04.02.2015 г. 
частна 
 

С Договор № РД-12-2/07.05.2015г.  
имотът е отдаден под наем на 
„ТОКУДА БАНК“  

1.5 Част от административна сграда – 
самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 83510.666.125.1.10 
по кадастралната карта на гр. Шумен 
(помещения № 1 и № 2) 

109,85 кв.м 0,15557 ид.ч от 
поземлен имот, 
целият с площ  
393 кв.м 

гр. Шумен,  
ул. “ Цар Калоян” № 1 
 

№ 2234/27.08.2009 г. 
частна 
 

 

1.6 Част административна сграда 
(четвърти етаж) – самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 
36587.502.290.1.9 по кадастралната 
карта на гр. Каспичан и 1/4 идеална 
част от поземления имот  

258 кв.м 1/4 ид. ч. от 
поземлен имот, 
целият с площ 
1065 кв.м 

гр. Каспичан,  
ул. „Мадарски  
конник“ № 93 

№ 2910/24.03.2016 г. 
частна 
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ІІ. ИМОТИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ 

2.1 Част от административна сграда с 
идентификатор 83510.666.459.5 по 
кадастралната карта на гр. Шумен, 
състояща се от: сутерен, първи етаж 
(партер) и четири административни 
етажа, трафопост и два гаража  

сут. - 223,48 кв.м 
І – 86,80 кв.м 
ІІ – 91,58 кв.м 
ІІІ – 352,84 кв.м 
ІV – 352,84 кв.м 
V – 179,72 кв.м 

1656 кв.м 
 

гр. Шумен,  
бул. “Славянски” № 30 
 

№ 2466/02.08.2011 г. 
публична 
 

С РМС № 542/29.06.2012 г. е 
предоставен за управление част от 
първи етаж (зала № 1) на БТА; 
С РМС № 674/04.09.2015 г. е 
предоставен за управление част от 
V-ти етаж (стая № 401) на М-во на 
младежта и спорта; 

2.2 Част от административна сграда – 
самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 83510.666.459.5.11 
по кадастралната карта на гр. Шумен 

55,93 кв.м 
 

1656 кв.м гр. Шумен,  
бул. “Славянски” № 30 

№ 2075/22.08.2008 г. 
частна 
 

Със Заповед № РД-15-47/ 
08.03.2012 г. и Договор № 200, 
том 6, д. № 1365, вх.рег. № 2565 
от 05.04.2012 г. е учредено 
безвъзмездно право на ползване 
на СРС на КТ „Подкрепа” Шумен 

2.3 Част от административна сграда – 
самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 83510.666.459.5.21  
по кадастралната карта на гр. Шумен 

91,58 кв.м 
 

1656 кв.м гр. Шумен,  
бул. “Славянски” № 30 

№ 2509/13.12.2011 г. 
частна 
 

2.4 Част от административна сграда – 
самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 83510.666.125.1.7 по 
кадастралната карта на гр. Шумен –  
 

64,19 кв.м 393 кв.м гр. Шумен,  
ул. “ Цар Калоян” № 1 
пристройка 

№ 2233/27.08.2009 г. 
частна 
 

С Договор № РД-12-3/19.10.2010 г 
част от имота (помещение № 10) е 
предоставен за управление на 
РИО Шумен; 
С Договор № РД-12-1/21.04.2016 г 
част от имота (помещения № 11, 
№ 12, № 13 и склад) е предоставен 
за управление на ИАНМСП; 

2.5 Част от административна сграда – 
самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 83510.666.125.1.10 
по кадастралната карта на гр. Шумен  

109,85 кв.м 393 кв.м гр. Шумен,  
ул. “ Цар Калоян” № 1 
 

№ 2234/27.08.2009 г. 
частна 
 

С Договор № РД-12-1/05.12.2013 г 
част от имота (помещения № 3 и 
№ 4) е предоставен за управление 
на КОНПИ;  
С Договор № РД-12-1/21.04.2016 г 
част от имота (помещения № 5 и 
№ 5А) е предоставен за 
управление на ИАНМСП;  

2.6 Част от административна сграда – 
самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 83510.666.212.1.19  
по кадастралната карта на гр. Шумен  

109 кв.м  гр. Шумен,  
ул. „Цар  
Освободител“ № 97 

№ 2932/18.05.2016 г. 
частна 

С Договор № РД-12-1/10.03.2017 г 
имотът е предоставен 
безвъзмездно за управление на 
Община Шумен 
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ІІІ. ИМОТИ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ОТ АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ 

3.1 Незастроен поземлен имот с 
идентификатор 83510.659.416 по 
кадастралната карта на гр. Шумен 

- 922 кв.м гр. Шумен,  
ул. „Бреза” № 47 

№ 2300/08.11.2010 г. 
частна 
 

Предложение изх. № 15-03-4/1 от 
11.03.2011 г. 

3.2 Незастроен поземлен имот с 
идентификатор 83510.659.417 по 
кадастралната карта на гр. Шумен 

- 1 212 кв.м гр. Шумен,  
ул. „Бреза” № 45 

№ 2301/08.11.2010 г. 
частна 
 

Предложение изх. № 15-03-4/1 от 
11.03.2011 

3.3 Незастроен поземлен имот с 
идентификатор 70398.84.7  по 
кадастралната карта на с. Сушина 

- 6 793 кв.м Землище на с. Сушина, 
общ. Върбица,  
м-ст „Балък“ яз. Тича 

№ 2320/19.01.2011 г. 
частна 
 

Предложение изх. № 15-03-4/1 от 
11.03.2011 г. 

3.4 Застроен поземлен имот с 
идентификатор 70398.84.22 по 
кадастралната карта на с. Сушина 

Сградите са 
собственост на 
физ. лице 

16 000 кв.м Землище на с. Сушина, 
общ. Върбица, 
 м-ст „Балък“ яз. Тича 

№ 2512/20.12.2011 г. 
частна 
 

Предложение изх. № 15-03-4/2 от 
24.01.2012 г.) 

3.5 Поземлен имот с идентификатор 
83510.87.23 по кадастралната карта 
на гр. Шумен, заедно с построените 
в него две сгради  (бивше 
климатично училище) 

758 кв.м 
206 кв.м  

7 003 кв.м гр. Шумен,  
ПП “Шуменско плато”,  
м-ст “Висока поляна” 

№ 2432/01.06.2011 г. 
частна 
 

Предложение изх. № 15-03-4/2 от 
24.01.2012 г. 

3.6 Радиотехнически обект „Шумен-3“, 
включващ три сгради и съоръжения 

146 кв.м 
88 кв.м 
61 кв.м 

- с. Лозево,  
ПИ № 000970 по КВС 
№ 44032.37.2 по КК  

№ 2931/19.05.2016 г. 
частна 

Предложение изх. № 15-03-4/3 от 
30.03.2012 г. 

 ІV. ИМОТИ В СЪСОБСТВЕНОСТ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

4.1 Застроен поземлен имот с 
идентификатор 67708.307.413 по 
кадастралната карта на гр. Смядово  

 3 277 кв.м гр. Смядово,  
ул. „Славянска” 

№ 2325/26.01.2011 г. 
частна 
 

В имота има сграда собственост 
на физическо лице 
 

4.2 Застроен поземлен имот с 
идентификатор 83510.665.44 по 
кадастралната карта на гр. Шумен 

 2 134 кв.м гр. Шумен,  
бул. „Симеон Велики” 

№ 1770/07.06.2007 г. 
частна 
 

В имота има сгради собственост 
на физическо лице 

4.3 Застроен поземлен имот с 
идентификатор 52009.504.220 по 
кадастралната карта на гр. Н. пазар 

 5 000 кв.м гр. Нови пазар,  
кв. 161, УПИ VІ  
(„Павидера“) 

№ 2887/12.09.2015 г. 
частна 
 

В имота има сгради собственост 
на юридическо лице 

4.4 Застроен поземлен имот с 
идентификатор 83510.661.321 по 
кадастралната карта на гр. Шумен 

 733 кв.м гр. Шумен,  
ул. „Жечко 
Спиридонов” № 2 

№ 2562/17.04.2012 г. 
частна 

В имота има сграда собственост 
на юридическо лице 
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4.5 2697/9732 идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 
58222.496.61 по кадастралната карта 
на гр. В. Преслав 

 Площ на целият 
поземлен имот  
9732 кв.м 

гр. Велики Преслав, 
Индустриална зона 

№ 2781/14.04.2014 г. 
частна 
№ 2995/07.03.2017 г. 
акт за поправка 

Съсобственост с юридическо лице 

4.6 Сграда с идентификатор 
83510.670.94.1 по кадастралната 
карта на гр. Шумен  

428 кв.м  гр. Шумен,  
ул. „Цветан Зангов“ 
промишлена зона 

№ 2859/09.03.2015 г. 
частна 
 

Разположена в поземлен имот  
собственост на  
юридическо лице 

 
V. ДРУГИ ИМОТИ УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

5.1 Незастроен поземлен имот с 
идентификатор 67708.307.391 по 
кадастралната карта на гр. Смядово 

- 1 537 кв.м гр. Смядово,  
 

№ 2253/25.05.2010 г. 
частна 
 

 

5.2 Незастроен поземлен имот с 
идентификатор 67708.307.410 по 
кадастралната карта на гр. Смядово 

- 1 110 кв.м гр. Смядово 
 

№ 2254/25.05.2010 г. 
частна 
 

 

5.3 Клуб в партера на жилищен блок 202,68 кв.м - гр. Нови пазар,  
ул. „Цар  
Освободител” № 20 

№ 684/10.12.1977 г. Имот в капитала на „Универс” 
ЕАД в ликвидация –  
има наемател на „Универс“ 

5.4 Клуб в партера на жилищен блок 
 

145,64 кв.м - гр. Велики Преслав 
ул. „Борис  
Спиров” № 47 

№ 1519/07.10.1994 г. Имот в капитала на „Универс” 
ЕАД в ликвидация –  
има наемател на „Универс“ 

 


