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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 : Отдаване под наем на общински терен – публична общинска 
собственост	в УПИ VIII -1334 -Паркинг , кв.55, чрез публично оповестен 
конкурс. 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ , 
 
 
          В деловодството на Община Неделино е депозирана  молба  с 
вх.№93-00-1893/21.09.2020г. от Владимир Райчев  , който желае  да наеме 
още 20 кв.м.,от терена  находящ се	в УПИ VIII -1334 -Паркинг , кв.55.   
С Договор № 7/17.05.2019г. е отдаден под наем терен с площ 10 кв.м. 
находящ се в  УПИ VIII -1334 -Паркинг , кв.55 за срок от 5 години на ЕТ 
„Анджи – Владимир Райчев“. Г-н Райчев твърди, че желае да разшири  
търговския обект, като постави нов павилион , който да отговаря на  
Европейските изисквания- да е с добър естетически вид.Поради това ще му 
бъдат нужни още 20кв.м. площ  от общинския терен. 
           Свободни имоти или части от тях-публична общинска собственост, 
могат да се отдават под наем  за срок до 10 години при условията и по реда 
на чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС  след решение на общински съвет. 
           Отдаването му под наем ще носи определени приходи в общинския 
бюджет. 
           В тази връзка предлагам  Общински съвет – гр. Неделино да обсъди 
и приеме следното: 
 
 
 



	

 
 
 

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.21, ал.5 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 до 5 (пет) години на терен находящ се в УПИ VIII – 1334 
за  Паркинг , кв.55(публична общинска собственост) по плана на гр. 
Неделино с площ 20 кв.м. (двадесет кв.м.). 
 
2. Определя началната месечна наемна цена в размер на 50.00 лв. (петдесет  
лева) без ДДС. 
 
3. Упълномощава Кмета на община Неделино да организира процедурата 
за отдаване под наем. 
 
 
Приложение : Акт за публична общинска собственост 
№1320/14.05.2019г.г., Скица №24 /22.01.2019г., Заявление с вх.№93-00-1893 
/21.09.2020г. ;Договор за наем№7/17.05.2019г. 
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