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ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от имот –  

публична общинска собственост за социални дейности 

 

В Община Шумен е депозирано заявление с вх. № 26-00-1261/ 

18.04.2019 год. от „Савиа 2019“ ЕООД за предоставяне под наем на част от 

сграда в с. Друмево, която е ремонтирана за дневен център за възрастни хора с 

увреждания. В заявлението е записано, че обектът ще се ползва като дом за стари 

хора.  

Имотът представлява сграда с идентификатор 23813.501.220.2 със 

застроена площ 289 кв.м., на два етажа, с масивна конструкция, изградена в 

Поземлен имот с идентификатор 23813.501.220 по кадастралната карта на с. 

Друмево, с площ 2 206 кв.м., съответстващ на УПИ I „Градина и здравен дом“ в 

кв. 49 по плана на с. Друмево. За имота е съставен Акт за публична общинска 

собственост № 4236 от 14.04.2014г. 

Частта от обекта, за която е заявено желание за предоставяне под наем, 

към настоящия момент не се ползва. Тя включва общо 33 помещения с обща 

площ 441 кв.м., включително сервизни и обслужващи, разположени на първия, 

втория и таванския етаж Останалата част от сградата е с отделен вход и е 

предоставена под наем за лекарски и зъболекарски кабинет, разположени на 

първия етаж на сградата. 

Съгласно чл. 14, ал. 7 от ЗОС свободни имоти или части от тях - 

публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 

години при условията и по реда на ал. 2, т. е. след провеждане на публичен търг 

или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет. Чл.15, ал. 1 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество се казва, че с решение на общински съвет, имоти и части от имоти 

публична общинска собственост, могат да се отдават под наем съобразно 

предназначението им и при условие, че не се препятства осъществяването на 



дейностите, за които са предоставени, за срок до десет години, по реда на 

Наредбата за публични търгове и публично оповестени конкурси за 

предоставяне под наем и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост. 

Предложението на общинската администрация е чрез публичен търг да 

се предостави под наем част от сградата с идентификатор 23813.501.220.2 по КК 

на с. Друмево, включваща общо 33 помещения, включително сервизни и 

обслужващи, разположени на първия, втория и таванския етаж, с обща площ 441 

кв.м., за социални дейности за срок от 10 години при годишен наем в размер на 

7923.12 лв. без ДДС.  

Предвид изложеното предлагам Общински съвет - Шумен да приеме 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И E : 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 

15, ал. 1 от НРПУРОИ да се предостави под наем за социални дейности за срок 

от 10 години,  чрез публичен търг обект, включващ общо 33 помещения с обща 

площ 441 кв.м., включително сервизни и обслужващи, разположени на първия, 

втория и таванския етаж, представляващ част от сграда с идентификатор 

23813.501.220.2, изградена в Поземлен имот с идентификатор 23813.501.220 по 

кадастралната карта на с. Друмево, целия с площ 2206 кв.м., съответстващ на 

УПИ I „Градина и здравен дом“ в кв. 49 по плана на с. Друмево, при начална 

тръжна цена за годишен наем в размерна 7923.12 лв. без ДДС.  

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

договор за отдаване под наем на обекта. 
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Д-р Светлана Маркова 
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