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РЕШЕНИЕ № 439 

по протокол № 24 от 24.06.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем за 

срок от пет години на общински имот намиращ се в 

сградата на СУ „Панайот Волов” гр. Шумен 

 

 

/с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, да се 

предостави под наем за срок от пет години след провеждане на публичен търг 

с тайно наддаване, част от недвижим имот - публична общинска собственост, 

представляваща кухненски блок с площ от 225 кв. м. и столова с площ от 25 

кв. м., находящи се в партерния етаж на сградата на СУ „Панайот Волов“, гр. 

Шумен, ул. „Съединение“ № 100, 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.).  

2. Възлага на директора на СУ „Панайот Волов“ да организира и 

проведе процедурата за отдаване под наем на обектите по т. 1 по реда и 

условията на Наредбата за провеждане на публични търгове и публично 

оповестени конкурси, за предоставяне под наем и разпореждане с общинско 

имущество, 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 с избрания наемател. 

 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Галина Илиева/ 


