ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н
9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ № 683
по протокол № 29 от 22.02.2018 г.
на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Отдаване под наем на спортни обекти
/с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/

1. Допълва раздел III, б. „А“ от Програмата за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост за 2018 г. - „Имоти, които Община Шумен има
намерение да предостави под наем“:
1.1. Сграда с идентификатор 83510.665.18.4, със застроена площ 324 кв. м.,
на два етажа, с предназначение: административна и битова сграда, с масивна
конструкция, строена през 1983 г., обособена част от Спортен комплекс „Плиска“,
с годишен наем в размер на 3 535 лв. без ДДС;
1.2. Сграда с идентификатор 83510.665.18.10, със застроена площ 146 кв. м.,
на един етаж, с предназначение: складова база, склад, с масивна конструкция,
строена през 1981 г., обособена част от Спортен комплекс „Плиска“, с годишен
наем в размер на 3 189 лв. без ДДС.
2. Да се обяви списък на обектите по т. 1, които е предвидено да бъдат
отдадени под наем.
3. Да се проведе процедура за отдаване на обектите по т. 1 под наем пряко,
в съответствие с изискванията на Гл. X от ЗФВС и Гл. IX, Р-л II от ППЗФВС при
следните условия:
3.1. Обектите да се предоставят на лицензирани спортни организации по
смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗФВС - юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност, за срок от 10 години.
3.2. В едномесечен срок от обявяването на списъка заинтересуваните лица и
организации могат да подават мотивирани искания за наемане на обектите,
посочени в списъка.
3.3. Всяко искане трябва да се отнася до конкретно определен спортен обект
от списъка и да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и
декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 и 5.

3.4. При подадени две или повече искания предимство има кандидатът,
който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е
предназначен имотът. При равни условия предимство има кандидатът, предложил
финансово обезпечена инвестиционна програма с по-висока стойност за
поддържане и подобрение на имота и изпълнявал точно задълженията си по
предходни договори за ползването му. При класирането се оценява обществения
принос на кандидата в спорта.
4. Кметът на общината да назначи комисия, която да разгледа и проучи
постъпилите искания, да провери дали кандидатите отговарят на изискванията на
чл. 73 от ППЗФВС и да направи предложение за приемане или отхвърляне на
исканията.
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