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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 общински 

имот–публична общинска собственост за Банков офис чрез публичен търг с тайно 

наддаване. 

 

        УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

         Във връзка с отправени запитвания и  проявен интерес от заинтересована стана за 

възмездно отдаване  под наем на общинско помещение – публична общинска 

собственост ,а и предвид необходимостта от функциониране на банков офис с цел 

осигуряване на комплексно обслужване на посетителите на Административната сграда 

(Масивна стоманобетонна сграда-Пристройка на община Неделино), находяща се в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVIII-за обществено застрояване-Община, 

Читалище, градски площад, озеленяване и водни ефекти, кв.59 по ПУП на гр. 

Неделино, както и обслужване по изпълнението на общинския бюджет е необходимо да 

бъде отдадено помещението за осъществяване на финансовата  дейност на банка. 

         Съгласно чл.14 ,ал.7 от ЗОС 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 ал.2 след решение на общински съвет.      

         Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 4 от ЗОС предоставянето под наем и 

разпореждането с имоти и вещи –общинска собственост, се извършват чрез публичен 

търг или публично оповестен конкурс освен ако в закон е предвидено друго. 

          От Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество ,съгласно чл.73, ал.2. началните тръжни или конкурсни цени се определят 

на основа на Тарифа за определяне на месечен наем за един квадратен метър при 

отдаване под наем на общински имоти във връзка с §6 от Преходните и Заключителни 

Разпоредби неразделна част са:  Тарифа за определяне на базисните наемни цени за 

кв.м.общински имоти -  Приложение№1 и Приложение№2 ,  в случая отдаването под 

наем на помещение за банков офис цената за кв.м. от Приложение№1 и Приложение 

№2 е 8.00лв. 

         Отдаването под наем на това помещение за банков офис е възможност и 

предпоставка за реализиране на допълнителни приходи към общинския бюджет.   

                   
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 във връзка с ал.1, т.12 

от ЗМСМА , чл.4 ,ал.3 от НРПУРОИ и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 

във връзка с  чл.73, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване , управление и 

разпореждане с общинско имущество във връзка с §6 от Преходните и Заключителни 

Разпоредби неразделна част са:  Тарифа за определяне на базисните наемни цени за 

кв.м.общински имоти -  Приложение№1 и Приложение№2, реши :  

 

      1. Допълва и актуализира годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2020г. , като в  Раздел ІII „ Описание на имотите за управление и 

разпореждане“ , Част – „Терени за отдаване под наем“ се допълва с :  

- Помещение с площ 70.68 кв.м. , находящо се на първи етаж от 4/5 Масивна 

стоманобетонна сграда(Пристройка на Община със застроена площ 321.45кв.м.) в 

УПИ XXVIII –за обществено застрояване-Община, Читалище,градски 

площад,озеленяване и водни ефекти, кв.59 по ПУП на гр. Неделино. 

      2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване 

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

собственост представляващ помещение за „Банков офис“ с площ 70.68кв.м. находящо 

се  на първи етаж от 4/5 Масивна стоманобетонна сграда(Пристройка на Община със 

застроена площ 321.45кв.м.) в УПИ XXVIII–за обществено застрояване-Община, 

Читалище,градски площад,озеленяване и водни ефекти, кв.59 по ПУП на гр. 

Неделино. 

          3. Определя началната тръжна цена (месечен наем) на помещението в размер на 

565.44 лв. без ДДС, съгласно НРПУРОИ. 

          4. Възлага на Кмета на Община Неделино да извърши нормативно установените 

процедури в изпълнение на горното. 

 

Приложение: АПОС №1171/29.10.2015г; Скица.; Удостоверение за регулационно 

положение;Приложение№1 и Приложение№2 от НРПУРОИ,Удостоверение по 

чл.202 от ЗУТ 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

 

 


