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РЕШЕНИЕ № 999 

по протокол № 40 от 31.01.2019 г. 

на заседание на Общинския съвет 
 

 

ОТНОСНО:  Предоставяне за ползване на имоти – частна общинска собственост 

на Сдружение „Дружество на шуменските художници“ 

 

 

/с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

 

1. Да се предоставят за ползване за срок от 10 години на Сдружение 

„Дружество на шуменските художници“ сграда на ул. „П. Волов“ № 25 в гр. Шумен , 

на два етажа със сутерен със застроена площ 115 кв.м., разположена в кв. 170, п-л V, 

пл. № 2640 по плана на гр. Шумен, АОС 0847 от 09.04.2001г. и част от пристройката 

на бившето V-то ОУ, представляваща втори етаж от поземлен имот с идентификатор 

83510.660.405.2 по КК на гр. Шумен, включващ общо 5 стаи и коридор, АОС № 5049 

от 26.02.2018г., при годишен наем в размер на 6 889.02 лв. без ДДС, който да се 

изплаща чрез предоставяне на художествени произведения /картини/ ежегодно на 

наемодателя в размер на стойността на наема. Оценката на стойността на картините 

да се извършва от лицензиран оценител, като се спазва условието картините да се 

предоставят на община Шумен от името на наемателя - Дружество на шуменските 

художници, а представител на Община Шумен да посочва картините, които да бъдат 

избрани и оценени.  

2. Възлага на кмета на община Шумен да сключи договор със Сдружение 

„Дружество на шуменските художници“ за предоставяне на имотите по т. 1 за 

временно възмездно ползване за творчески ателиета, за срок от 10 години.  

3.  Предаването и приемането да се извърши по ред на чл. 11, ал. 4 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 

                 /П. Георгиева/ 


