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РЕШЕНИЕ № 536    

по протокол № 23 от 20.07.2017 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем за социални дейности без търг или 

конкурс на общински имот на бул. „Мадара“ № 15 в гр. 
Шумен 

 
 

/с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 6 от ЗОС и след 
представяне на доказателство, че фондацията е регистрирана  в  централния 
регистър на Министерството на правосъдието, да се предостави под наем за срок 
от 5 години без търг или конкурс за социални дейности - за разкриване на Дневен 
център за деца с увреждания и специални образователни потребности на възраст 
от 7 до 18 години, общински имот на бул. „Мадара“ № 15 в гр. Шумен, 
представляващ самостоятелен обект в сграда с предназначение „За търговска 
дейност“ с идентификатор 83510.671.114.1.31 по кадастралната карта на гр. 
Шумен със застроена площ 138 кв. м., находящ се на първи етаж от пет етажна 
жилищна сграда № 1 (един), разположена в поземлен имот с идентификатор 
83510.671.114 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ ІІ в кв. 
338-а по действащия ПУП на гр. Шумен, АОС № 3073 от 14.12.2009 г., на 
Фондация „Капчици“ със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. 
„Велики Преслав“ № 146, ЕИК 177158633, с месечен наем в размер на 303.00 лв. 
без ДДС, като подобренията, които са направени в имота, остават за сметка на 
наемателя. 

2. Имотът да бъде предоставен при условие, че наемателят поеме 
задължението да реализира Дневен център за деца с увреждания и специални 
образователни потребности на възраст от 7 до 18 години в срок до 6 месеца от 
сключването на договора за наем.  

3. Упълномощава директора на ОП „Общински жилища и имоти“ да сключи 
договора за наем. 

  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж.  Б. Беджев 
Дата:               
гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /М. Шарбанова/ 


