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РЕШЕНИЕ № 854    

по протокол № 35 от 26.07.2018 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне под наем чрез конкурс за срок от 5 

години на спортните обекти и съоръжения в 

Многофункционална спортна зала „Арена - Шумен“ 

 

 

 

/с 27 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

 

1. Определя „Сибер-82” ЕООД, ЕИК 200070794 за спечелил конкурса 

участник за отдаване под наем на обект: Кафене, находящо се на приземния етаж, 

представляващо обособена част от спортен обект - Многофункционална спортна 

зала „Арена - Шумен“, изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20 

по КК на гр. Шумен, съответстващ на УПИ V „Многофункционална зала, ООД, 

спорт и трафопост“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, при месечен наем 

в размер на 360 лв. без ДДС и срок за въвеждане на обекта в експлоатация - 1 

месец. 

2. Класира „Ил Бе Са” ЕООД на второ място в конкурса за отдаване под 

наем на обекта при месечен наем в размер на 352 лв. без ДДС и срок за въвеждане 

на обекта в експлоатация - 2 месеца. 

3. Кметът на общината да издаде заповед за определяне на „Сибер-82” 

ЕООД, ЕИК 200070794 за спечелил конкурса участник и да сключи договор за 

наем на обект: Кафене, находящо се на приземния етаж, представляващо 

обособена част от спортен обект - Многофункционална спортна зала „Арена - 

Шумен“, изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20 по КК на гр. 

Шумен, съответстващ на УПИ V „Многофункционална зала, ООД, спорт и 

трафопост“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, при месечен наем в 

размер на 360 лв. без ДДС и срок за въвеждане на обекта в експлоатация - 1 

месец. 

 

 



4. Конкурсът за обект: Магазин, находящ се на приземния етаж, 

представляващ обособена част от спортен обект - Многофункционална спортна 

зала „Арена - Шумен“, изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20 

по КК на гр. Шумен, съответстващ на УПИ V „Многофункционална зала, ООД, 

спорт и трафопост“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с площ 87.35 кв. 

м. и складово помещение 14.00 кв. м., при месечен наем в размер на 460 лв. без 

ДДС и обект: Фитнес зала, находяща се на приземния етаж, представляваща 

обособена част от спортен обект - Многофункционална спортна зала „Арена - 

Шумен“, изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20 по КК на гр. 

Шумен, съответстващ на УПИ V „Многофункционална зала, ООД, спорт и 

трафопост“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с площ 112.73 кв. м. и 

обслужващи помещения 80.96 кв. м., при месечен наем в размер на 400 лв. без 

ДДС, да бъде прекратен със заповед на кмета, след което да бъде открита нова 

процедура за конкурс. 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж.  Б. Беджев 

Дата:               

гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /М. Шарбанова/ 


