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РЕШЕНИЕ № 822 
по протокол № 34 от 28.06.2018 г. 
на заседание на Общинския съвет 

 
 
 

ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижими имоти – 
общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал. 6 от ЗОС 

 
/с 39 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 да се предоставят под 
наем без търг или конкурс за здравни дейности за срок от пет години: 

1.1. Помещение с прилежащи части с обща площ 20.50 кв.м., находящи се в здравна 
служба кв. Дивдядово, бул. „Велики Преслав“ № 136, гр. Шумен за лекарски кабинет на ЕТ 
„АПМП–ИП-д-р Ваня  Йотова“, представляван от Ваня Йотова, с месечен наем, определен по реда 
на Наредбата за базисни наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество на 
Общински съвет – Шумен, в размер на 46.33 лв. без ДДС. 

1.2. Помещение с прилежащи части с обща площ 20.50 кв.м., находящи се в здравна 
служба кв. Дивдядово, бул. „Велики Преслав“ № 136, гр. Шумен за лекарски кабинет на „АПМП–
ИП-д-р Станислав Бориславов“ ЕООД, представлявано от Станислав Бориславов, с месечен наем, 
определен по реда на Наредбата за базисни наемни цени при отдаване под наем на общинско 
имущество на Общински съвет – Шумен, в размер на 46.33 лв. без ДДС. 

1.3. Помещение с прилежащи части с обща площ 22.55 кв.м., находящи се в кв. Тракия,   
ул. „Дедеагач“ № 9, вх. 1, ет. 1, ап. 2, гр. Шумен за лекарски кабинет на ЕТ„АПМП–ИП д-р 
Аршалуис Бакаян“, представляван от Аршалуис Бакаян, с месечен наем, определен по реда на 
Наредбата за базисни наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество на Общински 
съвет – Шумен, в размер на 50.96 лв. без ДДС. 

2. Възлага на директора на ОП „Общински жилища и имоти“ да сключи договори за 
отдаване под наем на обектите при определените в т.1 условия.                                                

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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


