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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН     

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на части от недвижим имот – 

публична общинска собственост за търговска дейност, на 

основание чл.14, ал.7 от ЗОС 

 

Договорите за отдаване под наем на два търговски обекта с площи от 

11.80 кв.м. и 26.20 кв.м., които са разположени в част от автобусната спирка на 

ул. „Генерал Скобелев“ до бившето сестринско училище, са изтекли. За 

постройката е съставен Акт за публична общинска собственост № 1027 от 

09.08.2002 г.  

Съгласно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост,  свободни 

имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават 

под наем за срок до 10 години от кмета на общината след провеждане на 

публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на общинския 

съвет.  

Предвид изложеното 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. 7 от ЗОС да се 

предостави под наем за срок от 5 години, чрез публичен търг: 

1.1.Търговски обект с площ от 11.80 кв.м., разположен в част от 

автобусната спирка на ул. „Генерал Скобелев“ до бившето сестринско училище, 

АОС № 1027 от 09.08.2002 г. 

1.2. Търговски обект с площ от 26.20 кв.м., разположен в част от 

автобусната спирка на ул. „Генерал Скобелев“ до бившето сестринско училище, 

АОС № 1027 от 09.08.2002 г. 

 Началната тръжна цена да се определи по реда на Наредбата за  

базисни наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество на 

Общински съвет – Шумен. 

               2. Възлага на Кмета на Община Шумен да проведе търга и сключи 

договор за отдаване под наем на обекта. 

 

                                 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ                                      

Кмет на община Шумен                                                   


