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Предоставено на предприятието недвижимо общ.имущество- акт за общинска собственост №/дата

1 "Стопанска и 

охранителна 

дейност"

№  721 от 

28.04.2006г. - за 

създаване

Охрана на общински обекти, охрана на 

имущество на физически и юридически 

лица, на сгради, помещения и стопански 

обекти, включително физическа защита на 

административни , производствени складове 

и други сгради и помещения, дворни 

площи, вилни зони, градини, ниви; охрана 

на мероприятия; съпровождане на товари, 

охрана на касиери, инкасо и транспортни 

средства, свързани с имущество на 

юридически лица и др.охранителни 

дейности; осъществяване на туристическа 

дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗТ- 

хотелиерство и ресторантьорство - 

изразяваща се в стопанисване , управление и 

експлоатация на обекти 

Захари 

Захариев - 

директор

152 Стол на общината, Бюфет на общината, Вила "Шумен, Офис, намираш се на ул. "Цар Иван Александър" № 81, 

ет.5- АОС № 0039 от 20.05.1997г., Сградния фонд на учебно опитно поле   

Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ магазин с площ от 42 кв.м и избено 

помещение от 30 кв.м, разположени в южната част на двуетажна жилищна сграда, построена в ПИ с 

идентификатор 83510.666.9.1., УПИ І, кв.195 по плана на гр.Шумен, с административен  адрес ул."Цар 

Освободител" №150, АОС №1562 от 28.01.2004 г.;

Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща Комплекс от помещения от общо 210 

кв.м. застроена площ – две зали, коридор – фоайе, две складови и едно сервизно помещение, находящи се на 

първия етаж от "МЛАДЕЖКИ ДОМ" – масивна стоманобетонна сграда на два и три етажа с обща застроена 

площ 1870 кв.м., построена в УПИ І, кв.271, по плана на гр.Шумен, с административен  адрес ул."Съединение" 

№ 105" , АОС № 0766/2001 год.; 

Организиране и извършване на официални 

семейни обреди; осигуряване и извършване 

на свързаните с тях услуги; символи и 

реквизити; поддържане на обредни сгради и 

гробища; изработване на ковчези; 

съдействие  за провеждане на други 

празници и обреди; дейности по управление 

и стопанисване  на Гробищния парк в гр. 

Шумен и на гробищните паркове в 

населените места на общината, 

2 "Паркове и 

обредна дейност"

РЕГИСТЪР

на 

 общинските предприятия - 2018 г.

№ 157 от 

30.06.2008г. - за 

създаване             

№ 120 от 

31.03.2016г. - за 

преструктуриране

Златин 

Кайряков - 

директор

60



Поземлен имот с идентификатор 83510.670.457 с площ 8843 кв.м., съответстващ на УПИ XCІІ 

"Производствени и складови дейности" в кв.340 по действащия ПУП на гр.Шумен;

Сграда с идентификатор 83510.670.457.1 със ЗП 52 кв.м., 1 етаж, конструкция - паянтова, построена 1953 г.; 

Сграда с идентификатор 83510.670.457.2 със ЗП 109 (сто и девет) кв.м., 1 етаж, конструкция - паянтова, 

построена 1950 г.; 

Сграда с идентификатор 83510.670.457.3 със ЗП 72 кв.м., 1 етаж, конструкция - паянтова, построена 1953г.;

Сграда с идентификатор 83510.670.457.4 със ЗП 63 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1953 г.; 

Сграда с идентификатор 83510.670.457.5 със ЗП 51 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1950г.;

 Сграда с идентификатор 83510.670.457.6 със ЗП 27 кв.м., 2 етажа, конструкция - масивна, построена 1987 г.; 

Сграда с идентификатор 83510.670.457.7 със ЗП 465 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1950 г.; 

Сграда с идентификатор 83510.670.457.8 със ЗП 32 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1987 г.; 

Сграда с идентификатор 83510.670.457.9 със ЗП 490 кв.м., 1 етаж, конструкция - метална, построена 1987 г.;

 Сграда с идентификатор 83510.670.457.10 със ЗП 148 кв.м., 2 етажа, конструкция - масивна, построена 

1987г.; 

Сграда с идентификатор 83510.670.457.11 със ЗП 249 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1917г.; 

 Сграда с идентификатор 83510.670.457.12 със ЗП 76 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1930г.;

Сграда с идентификатор 83510.670.457.13 със ЗП 16 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1960г., 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 4774 от 09.08.2016г. 

3 "Строителство и 

благоустройство" 

№ 302 от 

29.01.2009г. -  за 

създаване             

№ 119 от 

31.03.2016 - за 

преструктуриране

Строително-монтажни работи, 

благоустройство, поддържане и ремонт на 

общински жилищни и нежилищни имоти, 

спортни имоти, улици и тротоари, 

паркинги, поддържане на пътната 

маркировка и знаковото стопанство

Недко 

Салабашев - 

директор

60 Част от имот – частна общинска собственост, представляваща три помещения от 6 /шести/ етаж от сградата на 

ул."Цар Иван Александър" N 81 в гр. Шумен с РЗП-41.72 кв.м. /АОС № 0039/; част от имот – частна общинска 

собственост, обособен в югозападната част на поземлен имот с идентификатор 83510.48.76 по кадастралната 

карта на гр. Шумен с обща площ на имота 101 757 кв.м., представляващ земеделска земя трета категория, с 

начин на трайно ползване „нива" в местността „Кара Чалък" в землището на гр. Шумен, с площ 15 174 кв.м., 

заедно с изградените върху него промишлена сграда с идентификатор 83510.48.76.1, масивна, едноетажна, със 

застроена площ 93 кв.м., административна  сграда с идентификатор 83510.48.76.2, масивна, едноетажна, със 

застроена площ 77 кв.м. и селскостопанска сграда с идентификатор 83510.48.76.3, масивна, едноетажна, със 

застроена площ 742 кв.м. /АОС №2604/

населените места на общината, 

осъществяване на всички дейности на 

територията на община Шумен по 

озеленяване и поддържане на зелените 

площи, поддържане на тревните площи на 

стадиони и спортни съоръжения, 

поддържане на чистотата на алейната 

мрежа на парковете и тревните площи, 

поддържане на детските площадки, 

поддържане на водни огледала, чешми и 

поливни системи, поддържане и почистване  

на деретата на реките, поддържане алеите и 

тревните площи на гробищните паркове, 

поддържане на растителността и 

почистване  на канавките по общинската 

пътна мрежа, поддържане на парковата 

алейна мрежа и пешеходните зони при 

зимни условия; третиране на тревните 

площи в паркове, социални и детски 

заведения и дерета за гризачи и насекоми, 

поддържане на Зоокъта



4 "Туризъм, 

публични прояви 

и атракции"

№ 586 от 

31.03.2010г. - за 

създаване             

№ 160 от 

28.04.2016г. - за 

преструктуриране

Предоставяне на туристическа информация, 

създаване на нови маршрути, провеждане 

на активен маркетинг и реклама на 

туристическия продукт, експониране на 

туристическите  обекти на Община Шумен 

на национални и международни 

туристически изложения, управление на 

общински имоти и извършване на 

стопанска дейност във връзка с предмета на 

дейност на предприятието, организиране на 

публични прояви, атракции и туристически 

продукти.

Иванка 

Косева - 

директор

18 Мемориален комплекс "Създатели на Българската държава" в местността "Шуменско плато", състоящ се от:

а) Монумент "Създатели на българската държава";

б) Информационен център;

в) Битов корпус с работилници;

г) Кафе „Панорама";

д) Паркинг;

е) Хеликоптерна площадка;

ж) Тревни площи – 300 дка;

з) Трафопост.

 Помещение с площ 10 кв.м., находящо се западно от партерния етаж в административна  сграда с 

идентификатор 83510.667.163.3 по Кадастрална карта на град Шумен, АОС № 1260 от 18. 12. 2002г.

 Книжарница с площ 65, 12 кв. м. в Комплекс "П. Владигеров", АОС № 1498/ 18. 07. 2003 г.,находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 83510.666.16 по Кадастрална карта на град Шумен, съответстващ на УПИ ІІ в 

кв.192 по ПУП на гр. Шумен.

 Къща "Хаджи Христо Ганушев" на ул. „Цар Освободител" № 152 в гр. Шумен, п.и. № 2196, УПИ І, кв. 195, 

АОС 1497.

 Поземлен имот пл. № 2368 в п. ІІ, кв. 192, на ул. „Цар Освободител" № 140 в гр. Шумен заедно с построените 

в него сгради, АОС 0996.

 Дворище пл. № 2193 в п. І, кв. 195, на бул. „Симеон Велики" и ул. „Цар Освободител" в гр. Шумен, заедно с 

построените в него сгради – къща „Стойка Миланова", къща „Братя Среброви", Къща „Д-р Верби", АОС 0633.

5 "Общински 

медиен център"

№ 218 от 

27.09.2012г. - за 

създаване

Радио и телевизионна дейност по смисъла 

на чл.1, ал.2 от Закона за радиото и 

телевизията; производство на филми, видео 

и звукозаписи; печатна дейност; разработка 

и реализация на медийни продукти; 

консултантска, информационна дейност; 

осъществяване на практическо медийно 

обучение; предоставяне на имоти под наем 

и всякаква друга дейност, незабранена със 

закон.

Валентин 

Захариев- 

директор

18 Помещения с обща площ 203 кв.м. на южното крило на втория етаж от сграда на ул. „Съединение" № 109 в гр. 

Шумен, представляващи част от имот – частна общинска собственост, находящ се в град Шумен, кв.271, 

парцел І – 4302 по плана на град Шумен, подробно описан в АОС № 0766 

- Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ "Административни  помещения, находящи 

се на първия етаж от 14 етажна жилищна сграда – ЕК3, построена в УПИ ІV, кв.147 по плана на гр.Шумен, с 

административен  адрес ул."Цар Освободител" №10", заедно с 0,02638 ид.ч. от общите части на сградата, с 

обща застроена площ на помещенията 165,36 кв.м., представляващи 7 бр. канцеларии и 3 бр. сервизни 

помещения", АОС №1951/2005 год.;

- Имот – частна общинска собственост, представляващ автомивка и техническа работилница - първи 

/приземен/ етаж от двуетажна масивна сграда със ЗП-217 (двеста и седемнадесет) кв.м. на бул."Славянски" № 

17 в гр. Шумен /АОС № 0966/; 

16 броя паркинги – общинска собственост:

1. Паркинг на ул. „Марица" - северно от Кооперативния пазар;

2. Паркинг на бул. „Симеон Велики" - северно от сградата на „Агробизнес център / Бизнесинкубатор" и 

западно от сградата на читалище „Добри Войников"

3. Паркинг на пл. „Възраждане";

4. Паркинг на пл. „България";

5. Паркинг в Градска градина;

"Общински 

жилища и имоти"

6 60№ 216 от 

27.09.2012г.- за 

създаване             

№ 121 от 

31.03.2016г. - за 

преструктуриране

Управление и отдаване под наем на 

общински жилища и нежилищни имоти, 

управление и търговска експлоатация на 

паркинги и гаражи - общинска собственост, 

осъществяване на контрол върху спазването 

на правилата за паркиране от водачите на 

пътни превозни средства, използване на 

технически средства за принудително 

задържане на пътни превозни средства, 

както и всякакви други дейности, насочени 

към спазване и подобряване на 

организацията на движение на пътни 

превозни средства по общинските пътища и 

площите за паркиране, управление и 

отдаване под наем на покрити и открити 

недвижими имоти и съоръжения за 

извършване на търговска дейност, 

организиране на базари, управление на 

спортни имоти и други дейности, които не 

са забранени със закон

Юлиян 

Вълчев - 

директор



6. Паркинг на пл. „Кристал";

7. Паркинг на бул. „Славянски" - от Общинска библиотека до Дом на армията;

8. Паркинг на ул. „Добри Войников", западно от Съдебната палата;

9. Паркинг на ул. „Адам Мицкевич", западно от сградата на НАП;

10. Паркинг на ул. „Съединение" № 109, северно от сградата на „Интернешънъл Асетбанк" АД, клон Шумен и 

ресторант „Балкан";

11. Паркинг на ул. „Съединение", южно от сградата на Община Шумен;

12. Паркинг на пл. „Ал. Стамболийски", южно от сградата Обшинска библиотека;

13. Паркинг на ул. „Беломорец", кв. 357 по плана на гр. Шумен;

14. Паркинг в кв. 368а, УПИ ІІ по плана на гр. Шумен;

15. Паркинг на бул. „Симеон Велики", пред Хотел „Шумен"

16. Паркинг на ул. „Климент Охридски", западно от Спортна зала „Младост".

Общински жилища -652 бр. апартаменти  описани в решение  №157 от 28.04.2016г.

Част от имот - общинска собственост, представляващ  южното крило от третия етаж на сграда с адрес: гр. 

Шумен, „Адам Мицкевич“ №1, състоящо се от 10 помещения; 

Поземлен имот с идентификатор 83510.670.460 с площ 13926 кв.м., съответстващ на УПИ XCІІІ 

"Производствени и складови дейности" в кв. 340 по действащия ПУП на гр.Шумен;

Сграда с идентификатор 83510.670.460.1 със ЗП 197 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1931 г.; 

Сграда с идентификатор 83510.670.460.2 със ЗП 167 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1965г.; 

Сграда с идентификатор 83510.670.460.3 със ЗП 292 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1921 г.; 

Сграда с идентификатор 83510.670.460.4 със ЗП 1520 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1918г.;

Сграда с идентификатор 83510.670.460.5 със ЗП 31 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1965 г.; 

 Сграда с идентификатор 83510.670.460.6 със ЗП 220 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1980 г.; 

Сграда с идентификатор 83510.670.460.7 със ЗП 45 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1960г.; 

Сграда с идентификатор 83510.670.460.8 със ЗП 241 кв.м., 2 етажа, конструкция - масивна, построена 1993 г.; 

Сграда с идентификатор 83510.670.460.9 със ЗП 21 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1970 г.; 

Сграда с идентификатор 83510.670.460.10 със ЗП 26 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1970 г.; 

Сграда с идентификатор 83510.670.460.11 със ЗП 71кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1960 г.; 

Сграда с идентификатор 83510.670.460.12 със ЗП 77 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1931г.; 

Сграда с идентификатор 83510.670.460.13 със ЗП 1138 кв.м., 2 етажа, конструкция - масивна, построена 1953 

г., съгласно Акт за частна общинска собственост № 4775 от 09.08.2016г." 

№ 122 от 

31.03.2016г.- за 

създаване

Сметосъбиране и сметоизвозване; 

сметопочистване ; снегопочистване  и зимно 

поддържане, поддържане, експлоатация и 

следексплоатационни грижи на депо за 

неопасни отпадъци в кв. Дивдядово; 

експлоатация и поддържане на площадки за 

събиране и временно съхранение на опасни 

отпадъци от бита, съоръжения за 

сепариране на твърди битови отпадъци 

(ТБО) и компостиране на зелени отпадъци и 

инсталации  за разделно събирани зелени 

отпадъци и/или биоразградими отпадъци и 

инсталации  за оползотворяване и 

депониране на строителни отпадъци

Евгений 

Цанков  

директор

1387 "Чистота"

са забранени със закон


