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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.НЕДЕЛИНО 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А  

от 

 

БОЯН КЕХАЙОВ – Кмет на община Неделино, област Смолян 

 

ОТНОСНО :  Откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот 

–публична общинска собственост, находящ се на  трети етаж в Детска 

градина , с.Гърнати, общ. Неделино чрез публично оповестен конкурс.  

        

              

 

              УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

        

              Входирана е Докладна Записка с вх.№131 от 24.04.2020г. от Славчо 

Асенов Колев – Секретар-библиотекар на НЧ „Наука“-2019г.,с. 

Гърнати,общ.Неделино за отдаване под наем на  помещение с площ 12 кв.м.  

,находящо се в Детска градина построена в Поземлен имот с пл. №94 по 

околовръстен полигон на с. Гърнати - публична общинска собственост, съгласно 

Акт за публична общинска собственост №1 от 29.08.2000г. 

              Гореописаното помещение е нужно за осъществяване на библиотечна и 

читалищна дейност от  НЧ „Наука“-2019г.,с. Гърнати,общ.Неделино . 

             Отдаването на помещението под наем ще даде възможност 

новооснованото читалище да извършва дейността си, както и ще носи 

определени приходи в общинския бюджет.  

              Предвид гореизложеното с оглед необходимостта от предоставяне на 

помещение, в което да осъществяват функциите си служителите на НЧ „Наука“-

2019г, с. Гърнати предлагам  Общински съвет – гр. Неделино да приеме 

следното: 
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ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ 

 

       Общински съвет гр. Неделино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

чл.14,ал.7 от Закона за общинската собственост  и чл.73,ал.1,т.1 от Наредба №2 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

реши :  

 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публично оповестен конкурс за 

срок от 10 (десет) години на част от общински имот – публична общинска 

собственост представляващ помещение с площ 12 кв.м.  ,находящо се на трети 

етаж в Детска градина построена в Поземлен имот с пл. №94 по околовръстен 

полигон на с. Гърнати. 

2. Началната конкурсна  цена се определя по Тарифа-Приложение №1 към 

Наредба №2 на ОбС-  в размер на 12.00лв.без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на община Неделино  да извърши съответната 

процедура за отдаване под наем на помещението по т.1, съгласно нормативните 

изисквания, да издава заповед и сключи договор за изпълнение на процедурата 

по предходните точки. 

 

Приложение: Докладна Записка с вх.№131 от 24.04.2020г.; Акт за публична 

общинска собственост №1 от 29.08.2000г.,Скица№55/08.06.01г. 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 
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