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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН     
 
  

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на Комисията за защита на 
потребителите на помещения от общински недвижим имот за срок от 5 
години на основание чл.14, ал.6 от ЗОС 

 
С Договор № 25-01-105/13.02.2012 г., в изпълнение на решение № 47 

от 26.01.2012г. на Общински съвет – Шумен на  Комисията за защита на 
потребителите са отдадени под наем за срок от 5 години три помещения - 
офис № 5 с площ от 19 кв.м., офис № 6 с площ от 12 кв.м. и офис № 8 с площ 
от 13 кв.м. , находящи се на  първи етаж от сграда на ул.”Съединение” № 71, 
гр.Шумен (АОС 4844/2016 г.). 

Във връзка с изтичане на цитирания договор е подадено заявление, вх. 
№ 24-00-043/12.01.2017 г., от Регионалния директор за областите Варна, 
Шумен, Разград, Търговище и Силистра към Главна дирекция „Контрол на 
пазара“ с искане договора да бъде продължен при същите условия.  Изявено е 
желание, във връзка с по-добрата функционална работа на звеното, офис № 8 
с площ от 13 кв.м., който е в началото на коридора /непосредствено до стаите 
на Сметната палата/ да бъде заменен с офис № 4 с площ от 36 кв.м., който е 
свободен и е в непосредствена близост до останалите две стаи, които 
използва Комисията за защита на потребителите. Разполагането на офисите 
по този начин ще създаде  удобство за работата на служителите и на двете 
структури. 

Ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България 
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. Комисията за 
защита на потребителите, като бюджетна структура, финансирана от 
държавния бюджет не заплаща наем за имотите – общинска собственост, 
които ползва за осъществяване на дейността си. 



 

 

 С оглед изложеното, предлагам Общинският съвет да вземе 
следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
 
1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл. 14 ал.6 от ЗОС да се 

предоставят под наем за срок от 5 години без търг или конкурс на  Комисията 
за защита на потребителите за осъществяване на административни дейности 
свързани с обслужването на гражданите от Община Шумен следните  
помещения: офис № 4 с площ от 36 кв.м.,  офис № 5 с площ от 19 кв.м. и офис 
№ 6 с площ от 12 кв.м, находящи се на първи етаж от сграда на 
ул.”Съединение” № 71, гр.Шумен (АОС 4844/2016 г.).  

2. Възлага на Кмета на Община Шумен да сключи договор за 
предоставяне под наем на помещенията по т.1. В договора да се включи 
клауза, че съгласно  чл. 80 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2017 година, Комисията за защита на потребителите, като 
бюджетно учреждение, финансирано от държавния бюджет и настанено в 
сграда - собственост на община не заплаща наем. 
 
                                                   
 

 
 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на община Шумен 
 
Предложил, 
Росица Антонова 
Заместник-кмет „ИР“ 
 
Изготвил, 
Инж. Пенка Василева 
Началник отдел „УОС 

 
 


