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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 
 

                                                                          
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или 
конкурс на част от недвижим имот – публична 
общинска собственост – УПИ ІІІ, кв. 298 по 
плана на гр. Шумен на ИА по околно среда към 
МОСВ, за срок от 10 години на основание чл.14, 
ал.6 от ЗОС 

 
В изпълнение на решение № 766 от 23.12.2010г. на Общински 

съвет - Шумен  на  е сключен договор за отдаване под наем за срок от 5 
години на терен с площ от 54 кв.м, разположен в УПИ ІІІ, кв.298 по плана 
на гр.Шумен (между сградите на хуманитарната гимназия и ученическия 
стадион), върху който е монтирано на съоръжение – Автоматична 
измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух 
/АИС за контрол на КАВ/. 

В Община Шумен е депозирано заявление с вх. № 04-00-
108/16.04.2015 г. от Ваня Лефтерова Григорова, изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция по околна среда към Министерство на околната 
среда и водите, за предоставяне безвъзмездно за ползване на терен с площ 
от 54 кв.м., представляващ част от недвижим имот УПИ ІІІ, кв. 298 по 
плана на гр. Шумен – публична общинска собственост, АОС № 0322/1998 
г. за монтаж на съоръжение – Автоматична измервателна станция за 
контрол на качеството на атмосферния въздух /АИС за контрол на КАВ/ за 
срок от 10 години.  

Ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република Блгария 
се предвиждат разпоредби,  съгласно които бюджетните структури, 
финансирани от държавния бюджет не заплащат наем за имотите – 
общинска собственост, които ползват за осъществяване на дейността си. 
Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ,  като бюджетна 



структура, финансирана от държавния бюджет не заплаща наем за имотите 
– общинска собственост, които ползва за осъществяване на дейността си. 
 С оглед изложеното, считам за целесъобразно да се отдаде под наем 
описаната част от общинския недвижим имот за срок 10 години на МОСВ 
– Изпълнителна агенция по околната среда – гр.София и предлагам 
Общински съвет - Шумен  да вземе следното  
 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

                 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС да 
се предостави под наем без търг или конкурс за срок от 10 години на 
Изпълнителна агенция по околната среда – гр. София към Министерството 
на околната среда и водите, терен с площ от 54 кв.м, представляващ част 
от недвижим имот УПИ ІІІ, кв.298 по плана на гр. Шумен – публична 
общинска собственост, АОС № 0322/1998 г. за монтаж на съоръжение – 
Автоматична измервателна станция за контрол на качеството на 
атмосферния въздух /АИС за контрол на КАВ/. 

2. Възлага на Кмета на Община Шумен да сключи договор за 
предоставяне под наем на имота по т.1. В договора да се включи клауза, че 
съгласно  Закона за държавния бюджет на Република България за 
съответната година, Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ 
като бюджетна структура, финансирана от държавния бюджет не заплаща 
наем за имотите – общинска собственост, които ползва за осъществяване 
на дейността си. 

 
 
 
                                        КМЕТ НА ОБЩИНАШУМЕН: 
                                                                                                   /Л. ХРИСТОВ/ 
 
 
 
 
 
ПРЕДЛОЖИЛ, 
ЗАМ.-КМЕТ”СВИР”: 
                               /Р. АНТОНОВА/ 


