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РЕШЕНИЕ № 1141 

по протокол № 48 от 25.07.2019 г. 

на заседание на Общинския съвет 
  

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на публична общинска 

собственост в сградата на СУ „Трайко Симеонов”, гр. 

Шумен 

 

/с 35 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се”/ 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, т. 1.1. от 

Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени 

конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, да 

се предоставят под наем за срок от 10 /десет/ години, след провеждане на 

публичен търг с явно наддаване, части от недвижим имот публична общинска 

собственост, представляващи площи в сградата на СУ „Трайко Симеонов”, гр. 

Шумен, за поставяне на: 

• 1 бр. автомат за топли напитки – площ 1 кв. м.; 

• 1 бр. автомат за безалкохолни напитки - площ 1 кв. м.; 

• 2 бр. автомати за пакетирани изделия - площ общо 2 кв. м.   

2. Възлага на директора на СУ „Трайко Симеонов” да проведе процедурата за 

отдаване под наем на площите по точка 1: 

• при начална цена, определена в съответствие с Наредбата за базисни 

наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество на Общински 

съвет – Шумен и да сключи договор. 

• при спазване на изискванията на Наредба № 8 от 04.12.2018 г. за 

специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 

предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия 

на дребно на територията на училищата и детските заведения, както и към 

храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн. ДВ 

бр. 104 от 14.12.2018 г.). 
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