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ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
 

ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим 
имот – частна общинска собственост на Сметна палата на РБ на основание 
чл.14, ал.1 от ЗОС 
 

С договор за отдаване под наем на общински недвижим имот – частна 
общинска собственост на Сметна палата на Република България са 
предоставени за ползване помещения № 1, № 2, № 3 и № 9 за офиси с обща 
площ от 70 кв.м., находящи се в западното крило на първия етаж от сграда, 
на ул.”Съединение” № 71, гр.Шумен, (АОС 0016/1997 г.), който изтича на 
01.12.2017 г.  

Във връзка с това е постъпило е искане, вх.№ 92-00-407/20.06.2017 г., 
от Сметната палата на Република България, за удължаване срока на наемния 
договор. 

Към настоящия момент сектор Шумен на Сметната палата на 
Република България не разполага с други помещения за осъществяване на 
дейността си и необходимостта от ползването на общинският имот не е 
отпаднала. 

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.1 от ЗОС  да се 

отдаде под наем на Сметната палата на Република България за срок от 5 
години част от западното крило с площ от 70 кв.м. на първия етаж от сграда, 



находяща се на ул.”Съединение” № 71, гр.Шумен, (АОС 0016/1997 г.), 
считано от 01.12.2017 г. 

2. Съгласно чл.80 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2017 г., Сметната палата на Република България като бюджетна 
структура не заплаща наем.   

3.Възлага на Кмета на Община Шумен да сключи договор за отдаване 
под наем за срок от 5 години на имота по точка 1.  
 
      
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
 

Предложил, 
Росица Антонова 
Заместник-кмет „ИР“ 
 
Инж. Пенка Василева 
Началник отдел „УОС 
 


