РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД - 15 -26
гр. Шумен, 03 февруари 2020 г.
Във връзка с депозирано искане до Областен управител на област Шумен за учредяване
безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост вх. № 48-27-2 от 29
януари 2020 година от Любомир Христов, Областен координатор на ПП ГЕРБ-Шумен, ЕИК
175248466 е образувана административна преписка със същия номер. Искането се отнася за
имот – частна държавна собственост, самостоятелен обект в сграда с идентификатор
83510.675.180.1.14, представляващ етаж от административна сграда в град Шумен, ул.
„Съединение“ №107, а именно пет работни помещения с №№ 309, 310, 311, 312 и 313. Искането
е мотивирано и към него са приложени всички изискуеми документи по чл. 67а, ал. 2 от
ППЗДС.
След преценка на гореизложеното и извършената служебна проверка по преписката в
Областна администрация Шумен, от фактическа и правна страна установих следното:
В Центъра за административно обслужване на Областна администрация Шумен е
депозирано искане до Областен управител на област Шумен за прекратяване на договор за наем
на имот – частна държавна собственост вх. № 48-27-1 от 29 януари 2020 година от Любомир
Христов, Областен координатор на ПП ГЕРБ-Шумен, ЕИК 175248466. Искането представлява
едномесечно предизвестие за прекратяване на сключения на 02.09.2010 година между Областен
управител на област Шумен и ПП ГЕРБ-Шумен договор за наем на помещения в имот – частна
държавна собственост в град Шумен, ул. „Съединение“ №107.
С оглед предвиденото обстоятелство в чл. 67а, ал. 7 от ППЗДС е извършена справка в
Списъка на имотите – държавна собственост, управлявани от областния управител (актуален
към месец Януари 2020 година и публикуван на интернет страницата на Областна
администрация Шумен) за наличие на свободни помещения – частна държавна собственост.
Единствените свободни помещения, които могат да бъдат обект на процедура по чл. 67а от
ППЗДС, са предоставените на ПП ГЕРБ – Шумен с посочения договор за наем. Имайки предвид
заявеното прекратяване на договора за наем с вх. № 48-27-1 от 29.01.2020 година върху същите
помещения може да бъде учредено безвъзмездно право на ползване считано от 01 март 2020
година.

Производството е по Глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост (ППЗДС). Искането е отправено от надлежно упълномощено лице, мотивирано е и
съдържа всички реквизити, посочени в чл. 67а, ал. 2 от същия правилник.
Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във
връзка с чл. 67а, ал. 7 от ППЗДС и с оглед депозираните искания с вх. № № 48-27-2 от 29
януари 2020 година и вх. № 48-27-1 от 29 януари 2020 година
УЧРЕДЯВАМ
Безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост с АДС
№ 2259/ 12.07.2010 година, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
83510.675.180.1.14, част от трети етаж на административна сграда в град Шумен, ул.
„Съединение“ №107, състоящ се от пет работни помещения с номера 309, 310, 311, 312 и
313 и западна тоалетна (обща площ 119 км.м) за нуждите на регионалните структури на
ПП ГЕРБ - Шумен за срок от 10 (десет) години, считано от 01 март 2020 година.
Заповедта да се връчи на заявителя срещу подпис или чрез изпращане по пощата с
обратна разписка.
Заповедта да се предостави на съответните служители в Областна администрация
Шумен за изготвяне на проект на писмен договор за учреденото право на ползване. Договорът
да се сключи след влизане в сила на настоящата заповед.
Предаването на имота да се извърши от назначена от областния управител комисия за
осъществяване контрола на забраните по чл. 67 и 67а от ППЗДС, за което да се състави
предавателно-приемателен протокол.
Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд Шумен чрез
Областен управител на област Шумен, в 14-дневен срок от публикуването й.
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