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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 част от имот-публична общинска собственост за 

предоставяне на платежни услуги за удобство и улеснение на гражданите и фирмите при плащане 

на задължения. 

За подобряване на обслужването на гражданите и фирмите и улеснение по заплащане на 

задълженията им Община Шумен предлага две работни помещения /гишета/, намиращи се на 

първи етаж в административната сграда на общината, бул. „Славянски“ № 17. 

Предложението е към оператори, които осигуряват възможност да се извършват плащания 

на местни данъци и такси, административни услуги, държавни такси, винетки, комунално-битови 

разходи (например: вода, електрическа енергия, газ, телефони и мобилни услуги). 

Предложението се изразява в задължение безвъзмездно, със свои сили и организация 

операторите да подпомагат общината в дейността й по инкасиране на дължимите суми заплащани 

по смисъла на ЗМДТ и местната нормативните актове на Община Шумен. Операторите са длъжни 

да предоставят автоматичен обмен на данни между своята информационна система и тази на 

Община Шумен както и възможност за плащане на данъци, такси и други задължения на 

територията на цялата страна. 

Община Шумен няма да заплаща възнаграждение на операторите. 

Задълженията за организиране и оборудване на помещенията ще бъдат за сметка на 

наемателите. 

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, след провеждане на публичен търг 

или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет.  

Предложението на общинската администрация е чрез публичен търг да се предоставят под 

наем две работни помещения (гишета), намиращи се на първи етаж в административната сграда на 

Община Шумен, бул. „Славянски“ № 17. 

 Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Шумен да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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 предоставят под наем на оператори на платежни услуги за срок от 1 години, чрез 

публичен търг обект, две работни помещения (гишета), намиращи се на първи етаж в 

административната сграда на Община Шумен, бул. „Славянски“ № 17, с площ на едно помещение 

5.6 кв.м. 

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

под наем на обектите. 
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