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РЕШЕНИЕ № 544 
по протокол № 28 от 28.10.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот, публична 
общинска собственост на община Шумен, 
находящи се в Професионална гимназия по селско 
стопанство и хранителни технологии - Шумен 

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

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

1.1. от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени 
конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, 
чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, да се предоставят под наем за срок от 5 години след 
провеждане на публично оповестен търг следните помещения и обработваеми 
площи, находящи се в учебно-производствената база на Професионална 
гимназия по селско стопанство и хранителни технологии - Шумен: 

1. Гараж № 3 - 24 кв. м.; 
2. Гараж № 4 - 24 кв. м.; 
3. Работилница металообработване 1 - 70 кв. м.; 
4. Работилница металообработване 2 - 100 кв. м.; 
5. Метална гаражна клетка № 7 - 31 кв. м.; 
6. Метална гаражна клетка № 8 - 31 кв. м.; 
7. Хангарна клетка № 1 - 35 кв. м.; 
8. Хангарна клетка № 2 - 35 кв. м.; 
9. Склад № 11 - 120 кв. м.; 
10. Склад № 12 - 120 кв. м.; 
11. Склад № 13 - 100 кв. м.; 
12. Овощна градина - 25 дка; 
13. Обработваема земя - 30 дка. 
ІІ. Възлага на директора на Професионална гимназия по селско 

стопанство и хранителни технологии - Шумен, да проведе процедурата за 
отдаване под наем на площите по точка І. 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 договорите. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /Галина Илиева/ 


