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На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 18а от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам за следното:
Във връзка с постъпило писмо с Вх.№ 9400- 2004/ 27.08.2018г. Националният
институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) започва производство по чл. 58, ал. 4 и
чл. 61, ал. 1 от Закона за културното наследство за изготвяне на заключителна оценка и
режими за опазване на:
„Жилищна сграда, ул. „ Лайош Кошут“ № 13А, частна собственост“, кв. 181, п.
VI, пл. № 2265, с ИД: 83510.666.645 по КК и КР на гр. Шумен, община Шумен, област
Шумен, одобрен със Заповед на КККР № РД-18-52/25.11.2005 г. на изпълнителен директор на
АГКК, и съгласно чл. 59, ал. 4 от ЗКН и §12, ал. 1 от ПРЗ на същия закон, притежава статут на
декларирана единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност. Статутът е
придобит през годините, както следва:
• „Жилищна сграда на Н. Ангелов Николов “,ул. „ Лайош Кошут“ № 13А,
кв. 182, пл. № 2265“, , декларирана с Писмо №1628/05.05.1980г. на
НИПК като архитектурно- строителен паметник на културата. „Сграда с
пл. № 2265“.
• Включена в списък с декларирани и регистрирани паметници на
културата, изпратен с писмо № 3655/02.11.1982г. на НИПК.
• „Жилищна сграда, ул. „ Лайош Кошут“ № 13А, частна собственост“, кв.
181, п. VI, пл. № 2265, е включена в Актуализиран списък на
паметниците на културата в гр. Шумен, приет с Протокол на ЕС на
НИПК №10 от 15.05.2008г. изпратен с писмо № 2422/08.07.2008г.на
НИПК, като архитектурно- строителен паметник на културата, с
предварителна категория „ местно значение“. Съгласно §10, ал.1 от
Закона за културното наследство /ЗКН/ /ДВ бр.19 от 2009 г./ и чл.59, ал.4
от ЗКН от Преходните и заключителни разпоредби на ЗКН, притежава
статут на НКЦ.

Обектът попада в обхвата на групов паметник на културата- „Историческа зона
„ Старият Шумен“, с предварителна категория „местно значение“, декларирана с горе
цитираното писмо от 2008г. на НИПК, който съгласно §12, ал.1 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗКН /ДВ бр.19 от 2009 г./ притежава статут на групова
недвижима културна ценност, с предварителна категория „местно значение“.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от уведомяването, Ви се
предоставя възможност да се запознаете с документите по преписката и да изразите
становище, включително да правите писмени искания и възражения във връзка със
започнатото производство.
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
настоящото уведомление се обявява и на информационното табло в деловодството на
института, както и на електронната страница на НИНКН.
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