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РЕШЕНИЕ № 414 

по протокол № 23 от 27.05.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от 

недвижим имот - общинска собственост за здравни 

дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС 

 

 

/с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

1. Допълва в Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост за 2021 г., раздел 2, позиция А - „Имоти, които Община 

Шумен има намерение да предложи за предоставяне под наем”: Лекарски 

кабинет с площ от 11.05 кв. м. и манипулационна с площ от 12.96 кв. м., 

находящи се в Здравната служба в с. Дибич, Община Шумен. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 6 от ЗОС да се 

предостави под наем без търг или конкурс за здравни дейности за срок от пет 

години: 

2.1. Лекарски кабинет с площ от 15.00 кв. м. и манипулационна с площ от 

22.61 кв. м., находящи се в Здравната служба в с. Друмево, Община Шумен, на 

„АПИМП-ИП Д-Р В. ВАСИЛЕВ“ ЕООД, 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 80.39 лева без ДДС. 

2.2. Лекарски кабинет с площ от 11.05 кв. м. и манипулационна с площ от 

12.96 кв. м., находящи се в Здравната служба в с. Дибич, Община Шумен, на ЕТ 

„АПМП-ИП-д-р Даниела Теофилова“, 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 52.01 лева без ДДС. 

3. Възлага на Кмета на Община Шумен да сключи договорите за отдаване 

под наем на обектите при определените в т. 1 условия. 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ 

              НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Азад Сренц-Гарабедян/ 


