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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 :Заявление от Веселин Данчев Кехайов с вх.№93-00-227/21.02.2022г.  

с искане за отдаване под наем на общински терен с площ 3 кв.м. за разполагане 

на преместваеми съоръжения-2 броя „Кафе-машини  . 

         

        УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

        В деловодството на Община Неделино е входирано Заявление с вх.№93-00-

227/21.02.2022г. от Веселин Данчев Кехайов за отдаване под наем на общински 

терен,находящ се срещу „Пресевна инсталация“ в с.Крайна -пътя Крайна-Долен. 

Терена  е необходим за поставяне на преместваеми обетки: 2 броя Кафе –

автомати. 

         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. 

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

общинско имущество ,съгласно чл.73,ал.1,т.1 във връзка с  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. 

        Отдаването под наем на терена ще носи 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 и ал.8 от Закона за общинската собственост , чл.73,ал.1,т.1 и 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.Дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публично оповестен конкурс за 

срок от 10 (десет) години  общински терен находящ се срещу „Пресевна 

инсталация“ в с.Крайна -пътя Крайна-Долен за разполагане на преместваеми 

съоръжения- 2 броя „Кафе-автомати“. 

2. Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда и условията, 

предвидени в глава VI-Провеждане на публичен търг и публично оповестен 

конкурс за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество от Наредба 

№2 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

Наредба№2 на ОбС в размер на 40.00лв. без ДДС за двете преместваеми 

съоръжения. 

3.Да бъде издадена и одобрена Схема за поставяне на преместваеми обекти-2 

броя „Кафе-автомати по чл.56, ал.2 от ЗУТ  от главния архитект на Община 

Неделино. 

4. Упълномощава Кмета на Община Неделино  да извършва съответната 

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

изисквания, да издава заповеди и сключи договори за изпълнение на 

процедурата по предходните точки. 

Приложение: Заявление с вх №93-00-227/21.02.2022г. ; Приложение№1 и 

Приложение№2 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 
 


