РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД - 15 - 152
гр. Шумен, 27.11.2020 г.
До Областния управител на област Шумен е депозирано писмо, вх. № 45-01-1 от
27.10.2020 г. от директора на Регионален исторически музей – Шумен, с искане за
безвъзмездно предоставяне за управление по реда на чл. 15, ал. 2, изречение второ от
Закона за държавната собственост на имот – частна държавна собственост,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.679.346.1.4 по
кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, ул. „Професор Иван Иванов“ № 7.
Имотът е необходим за нуждите на РИМ – Шумен във връзка с изпълнение на
функциите му по издирване, събиране и съхраняване на движими културни ценности с
местно и национално значение.
В качеството си на културна и научна организация, която осъществява държавната
политика по опазване на културните ценности и музейното дело на територията на
област Шумен, Регионален исторически музей – Шумен е юридическо лице на
бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Община
Шумен. С писмо вх. № 45-01-1/2 от 24.11.2020 г. Община Шумен е изразила съгласие за
предоставяне на имота на РИМ – Шумен, за задоволяване нуждите на музея от
помещения за съхраняване на движими културни ценности.
Предвид горното, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във
връзка с чл. 15, ал. 2 изречение второ от Закона за държавната собственост и чл. 6, ал. 3
от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,
НАРЕЖДАМ:
1. Предоставям безвъзмездно за управление на Община Шумен, за нуждите на
Регионален исторически музей – Шумен, имот – частна държавна собственост с акт за
държавна собственост № 3240 от 12.10.2020 г., представляващ самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 83510.679.346.1.4 (осем три пет едно нула точка шест седем
девет точка три четири шест точка едно точка четири) по кадастралната карта на гр.
Шумен, кв. Мътница, ул. „Проф. Иван Иванов“ № 7, състоящ се от технологични и
работни помещения, работилница и битово помещение - умивалня, с обща площ

389,88 кв.м (триста осемдесет и девет, осемдесет и осем), разположен в сутеренния
етаж на сграда с идентификатор 83510.679.346.1 на два етажа, конструкция - масивна,
год. на стр. - 1971 г., построена в поземлен имот с идентификатор 83510.679.346, заедно
със съответните идеални части от общото стълбище и коридора в южната част на
сградата, както и от общите части на сградата и правото на строеж.
2. Фактическото предаване на гореописания имот да се извърши с приемопредавателен протокол от комисия в състав:
- Мария Русева, старши експерт в дирекция АКРРДС;
- Светослав Кукуянов, юрисконсулт в дирекция АПОФУС;
- Цветанка Бобачева, счетоводител в дирекция АПОФУС
3. Въз основа на настоящата заповед и съгласно чл. 6, ал. 3, изречение второ от
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в 14-дневен срок да се
сключи договор, с който да се уредят правата и задълженията на двете страни.
Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.

СТЕФАН ЖЕЛЕВ П (СЪГЛ. ЗЗЛД)
Областен управител

9700 Шумен, бул. ”Славянски” № 30
тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863 562
E-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg

