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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 

общински имот – публична общинска собственост находящ се в сградата 

на  ОУ „Васил Левски“с. Средец  чрез публично оповестен конкурс 

 

 

 

        УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

       В деловодството на Община Неделино е депозирано Заявление с 

вх.№93-00-1928 /25.09.2020г. от Сийка Петрова чрез пълномощник -

Стефан Петров, който желае  да наеме под наем помещение с площ 80 кв.м. 

находящо се на партерния етаж в сградата на ОУ„Васил Левски“,построена 

в УПИ VI, кв.11 по плана на с. Средец. Имотът е актуван с Акт за публична 

общинска собственост №729/12.07.2005г. 

       Отдаването под наем на обекта ще носи и допълнителни приходи в 

бюджета на общината.   

        Предвид горе изложеното предлагам Общински съвет гр. Неделино да 

вземе 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 във връзка с чл.16, ал.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 5 (пет) години на помещение с площ 80 кв.м. находящо 

се на партерния етаж в сградата на ОУ„Васил Левски“,построена в УПИ 

VI, кв.11 по плана на с. Средец чрез публично оповестен конкурс. 

2. Определя началната конкурсна цена (месечен наем) на помещението в 

размер на 80лв. без ДДС, съгласно НРПУРОИ. 

3. Упълномощава  Кмета на община Неделино да организира процедурата 

за отдаване под наем при горните условия. 

 

      Приложение: Акт за публична общинска собственост 

№729/12.07.2005г.;Заявление с вх.№93-00-1928 /25.09.2020г. ;Скица; 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

Съгласували: 

Захаринка Петрова  

Директор на дирекция „ФСД,ФСД ,Б,ЧР, 

МДТ И АОП,той и гл.счетоводител 

                                                                                 

Добри Личев 

Юрисконсулт по ОП                                                
 

Изготвил : 

Марияна Дуганова 

Гл.експерт „Об.С“ 

 

 


