
ППРРЕЕППИИСС!!  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 
                     e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

 
РЕШЕНИЕ № 460 

по протокол № 25 от 29.07.2021 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на недвижими 

имоти - общинска собственост за социални дейности на 
основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС 

 
/с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

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

16, ал. 5 от НРПУРОИ да се предоставят под наем за срок от 5 години без търг 
или конкурс на Агенция за социално подпомагане - „Дирекция за социално 
подпомагане” - Шумен за осъществяване на дейността им, следните недвижими 
имоти - частна общинска собственост: 

1.1. Сграда на два етажа със застроена площ 74.00 кв. м., състояща се от 
сутерен и два етажа с местонахождение гр. Шумен, ул. „Акчар” № 5 с 
идентификатор 83510.658.13.5 по кадастралната карта на гр. Шумен попадаща в 
поземлен имот с идентификатор 83510.658.13, за който имот е отреден УПИ І в 
кв. 572 по действащия подробен устройствен план на гр. Шумен, при граници: 
от всички страни ПИ 83510.658.13; АОС № 2238. 

1.2. Обособена част от двуетажна сграда със застроена площ 80,00 кв. м. 
представляваща - помещение от 30.00 кв. м. с местонахождение гр. Шумен ул. 
„Тракия” № 8а и идентификатор 83510.668.63.1 по кадастралната карта на гр. 
Шумен попадаща в поземлен имот с идентификатор 83510.668.63, за който 
имот е отреден УПИ ІІ-КОО в кв. 364г по действащия подробен устройствен 
план на гр. Шумен, при граници: от всички страни ПИ 83510.668.63; АОС № 
0844. 
          2. Възлага на Кмета на Община Шумен да сключи договор за 
предоставяне под наем на имотите по т. 1. В договора да се включи клауза, че 
съгласно чл. 79 от Закона за държавния бюджет на Република България за 
2021 година, Агенцията за социално подпомагане - „Дирекция за социално 
подпомагане” - Шумен, като бюджетно учреждение, финансирано от 
държавния бюджет и настанено в сгради - собственост на общината не заплаща 
наем. 
 

 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 
Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /Азад Сренц-Гарабедян/ 


