
Областен управител на област Шумен

 

С писма изх. № 07-01-2/1 от 01 ноември 2018 година

година от Областен управител на област Шумен до Президента на КНСБ са отправяни предложения 

учредяване безвъзмездно право на ползване върху свободни помещения на втори етаж от 

административната сграда на областната 

83510.666.459.5.32 по АчДС № 2509/13.12.2011 г., а именно стаи с номера 4, 5, 6 и 7

учредяване  безвъзмездно право на ползване върху свободни

за прилагане на Закона за държавната собственост

2019 г.) не са постъпили както от Президента на 

България, така и от Председателя на Р

След отправено уведомление

отговор по предложението на Областен управител на област Шумен 

2020 година е постъпило искане за учредяване  безвъзмездно право на 

помещения по реда на ППЗДС от Президента на КНСБ с вх. № 03

Във връзка с така депозираното 

Искането се отнася за имот – частна държавна соб

83510.666.459.5.32 по АчДС № 2509/13.12.2011 г., а именно 

административната сграда на областната администрация с адрес, г

включващ седем помещения с номера от 1 до 7, санитарен възел и коридор

схема на етажа, с обща площ 291,12 кв. м.

Искането е придружено от подробна мотивировка, която в основната си част касае регионалната 

структура на КНСБ на територията на област Бургас

неотносими към синдикалната дейност на територията на 

изискуеми документи по чл. 67, ал. 2 от ППЗДС

решение за регистрация на КНСБ, декларация за ползваните от КНСБ имоти на територията на град 

Шумен, декларация, че имотът ще се ползва само от КНСБ за изпълнение на основни синдикални 

функции и декларация, че КНСБ разполага с необходимия финансов ресурс за стопанисване на и

Служебно е изискано удостоверение за липса на публични задължения на синдикалната организация.

Същото е постъпило с вх. № 03-00

областната администрация. 

След преценка на гореизложеното

администрация Шумен, от фактическа и правна страна установих следното:

Съгласно чл. 67, ал. 8 от ППЗДС 

на ползване върху имот - частна държавна собственост, на регионалните ръководства на синдикатите за 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Шумен 
 

З А П О В Е Д 
№ РД - 15 - 88 

гр. Шумен, 11 юни 2020 г. 
 

2/1 от 01 ноември 2018 година и  изх. № 03-00-16/2 от 26 февруари 2020 

година от Областен управител на област Шумен до Президента на КНСБ са отправяни предложения 

учредяване безвъзмездно право на ползване върху свободни помещения на втори етаж от 

административната сграда на областната администрация, представляващи част от самостоятелен обект № 

83510.666.459.5.32 по АчДС № 2509/13.12.2011 г., а именно стаи с номера 4, 5, 6 и 7

учредяване  безвъзмездно право на ползване върху свободните помещения по реда на 

гане на Закона за държавната собственост (ППЗДС преди и след изменението в 

както от Президента на Конфедерацията на независимите синдикати в 

, така и от Председателя на Регионалния съвет на КНСБ Шумен.  

отправено уведомление с изх. № 03-00-16/6 от 20.05.2020 г. за удължаване на срока 

Областен управител на област Шумен с изх. № 03

е постъпило искане за учредяване  безвъзмездно право на ползване върху свободни 

помещения по реда на ППЗДС от Президента на КНСБ с вх. № 03-00-16/7 от 05 юни 2020 година

 искане е образувана административна преписка със същия номер

частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 

83510.666.459.5.32 по АчДС № 2509/13.12.2011 г., а именно целия втори етаж (южно крило) 

административната сграда на областната администрация с адрес, гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 30, 

ния с номера от 1 до 7, санитарен възел и коридор по приложената отпреди 

, с обща площ 291,12 кв. м. 

придружено от подробна мотивировка, която в основната си част касае регионалната 

структура на КНСБ на територията на област Бургас с описание на функции и синдикални дейности, 

синдикалната дейност на територията на област Шумен. Към него 

, ал. 2 от ППЗДС, в т.ч. удостоверение за актуално състояние, съдебно 

ция на КНСБ, декларация за ползваните от КНСБ имоти на територията на град 

Шумен, декларация, че имотът ще се ползва само от КНСБ за изпълнение на основни синдикални 

функции и декларация, че КНСБ разполага с необходимия финансов ресурс за стопанисване на и

Служебно е изискано удостоверение за липса на публични задължения на синдикалната организация.

00-16/9 от 11.06.2020 г. в Центъра за административно обслужване на 

След преценка на гореизложеното и извършената служебна проверка по преписката в Областна 

администрация Шумен, от фактическа и правна страна установих следното: 

от ППЗДС Областният управител може да учредява безвъзмездно право 

частна държавна собственост, на регионалните ръководства на синдикатите за 

 

16/2 от 26 февруари 2020 

година от Областен управител на област Шумен до Президента на КНСБ са отправяни предложения за 

учредяване безвъзмездно право на ползване върху свободни помещения на втори етаж от 

администрация, представляващи част от самостоятелен обект № 

83510.666.459.5.32 по АчДС № 2509/13.12.2011 г., а именно стаи с номера 4, 5, 6 и 7. Искания за 

помещения по реда на Правилника 

изменението в ДВ, бр. 102 от 

Конфедерацията на независимите синдикати в 

за удължаване на срока за 

изх. № 03-00-16/2 от 26 февруари 

ползване върху свободни 

16/7 от 05 юни 2020 година. 

е образувана административна преписка със същия номер. 

ственост, самостоятелен обект с идентификатор № 

втори етаж (южно крило) от 

Шумен, бул. „Славянски“ № 30, 

по приложената отпреди 

придружено от подробна мотивировка, която в основната си част касае регионалната 

с описание на функции и синдикални дейности, 

ъм него са приложени и 

, в т.ч. удостоверение за актуално състояние, съдебно 

ция на КНСБ, декларация за ползваните от КНСБ имоти на територията на град 

Шумен, декларация, че имотът ще се ползва само от КНСБ за изпълнение на основни синдикални 

функции и декларация, че КНСБ разполага с необходимия финансов ресурс за стопанисване на имота. 

Служебно е изискано удостоверение за липса на публични задължения на синдикалната организация. 

16/9 от 11.06.2020 г. в Центъра за административно обслужване на 

и извършената служебна проверка по преписката в Областна 

Областният управител може да учредява безвъзмездно право 

частна държавна собственост, на регионалните ръководства на синдикатите за 



9700 Шумен, бул.”Славянски” № 30 
тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863 562 

E-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg 

изпълнение на основните им синдикални функции при спазване на изискванията на ал. 1 и 7 и при 

наличие на свободни помещения. С оглед предвиденото изискване за наличие на свободни помещения – 

частна държавна собственост, отново е извършена справка в Списъка на имотите – държавна 

собственост, управлявани от областния управител (актуализиран през месец Април 2020 година и 

публикуван на интернет страницата на Областна администрация Шумен). Единствените свободни 

помещения, които могат да бъдат обект на процедура по чл. 67 от ППЗДС, са стаи с номера 4, 5, 6 и 7, 

представляващи част от СОС № 83510.666.459.5.32. По отношение на помещения с номера 1, 2 и 3, 

представляващи останалата част от същия самостоятелен обект, следва да се има предвид, че още през 

2018 година Областна администрация Шумен е предприела действия по ситуиране на функциите по 

административното обслужване, мрежовата и информационната сигурност,  в т.ч и електронното 

управление в посочените помещения, които се явяват с директен достъп от етажната площадка.  

Не на последно място следва да бъде уточнено, че не е налице валидно учредено право на 

ползване от Областен управител на РС на КНСБ-Шумен върху декларирания в т. 4 от искане с вх. 

03-00-16/05.06.2020 г. от Президента на КНСБ цял втори етаж в административната сграда на 

Областна администрация Шумен, т.е. до настоящия момент всички помещения се заемат без 

основание от местната структура на КНСБ.  

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. 67, ал. 2 от същия правилник. 

 Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 

67, ал. 8 от ППЗДС и с оглед депозираното искане с вх. № 03-00-16/7 от 05 юни 2020 година  

УЧРЕДЯВАМ 

 1. Безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна държавна собственост, а 

именно помещения с номера 4, 5, 6 и 7  с обща застроена площ 133,35 кв.м., разположени на втори 

етаж в административна сграда в град Шумен, бул. „Славянски“ № 30, представляващи част от 

самостоятелен обект № 83510.666.459.5.32 по АчДС № 2509/13.12.2011 г.  

 2. Безвъзмездното право на ползване върху имота по т. 1 се учредява на Регионалния съвет 

на КНСБ Шумен за срок от 10 (десет) години, считано от 01 юли 2020 година. 

Заповедта да се връчи на заявителя срещу подпис или чрез изпращане с пощенски оператор 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 назначената 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 по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 
 
СТЕФАН ЖЕЛЕВ (П) 
Областен управител 


