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4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел.03072 / 92 92, факс:03072/ 8850 

http://www.nedelino.bg, e-mail:oba_nedelino@abv.bg 

 

Изх. № ………………. 

Дата: ………………… 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на част от общински имот – 

публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 8 кв. м. за 

продажба на закуски, находящо се в сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. 

Неделино 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

На 03.07.2022 г. изтича срока на Договор № 12/03.07.2017 г. за отдаване под 

наем на общински недвижим имот, представляващ помещение (обект): „Лавка за 

продажба на закуски“ с площ 8.00 кв. м., находящо се на първия етаж от двуетажна 

масивна сграда с идентификатор 51319.502.126.4 по КК на гр. Неделино, с обща 

застроена площ 376 кв. м., построена в ПИ с идентификатор 51319.502.126, с обща 

застроена площ 9574 кв. м. и НТП: за обект комплекс за образование –  СУ „Св. св. 

Кирил и Методий“ гр. Неделино за продажба на закуски, сключен между Светослав 

Стефанов Личев и община Неделино, представлявана от кмета на общината. 

          По силата на Акт за публична общинска собственост № 709/22.03.2004 г., 

община Неделино е собственик на земя с площ 11548 кв. м., представляваща ПИ с 

идентификатор 51319.502.126 по КК на гр. Неделино, за който имот се отрежда УПИ I 

Училище, кв. 55 по ПУП на гр. Неделино, ведно със застроени в имота сгради: 

четириетажна сграда за образование с идентификатор 51319.502.126.1 със ЗП 996 кв. м.; 

двуетажна сграда за образование с идентификатор 51319.502.126.2 със ЗП 444 кв. м.; 

едноетажна сграда за образование с идентификатор 51319.502.126.3 със ЗП 350 кв. м.; 

двуетажна сграда за образование с идентификатор 51319.502.126.4 със ЗП 376 кв. м. и 

едноетажна сграда с идентификатор 51319.502.126.5 със ЗП 371 кв.м 

Според чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 17 от 

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

общинско имущество на Общински съвет – Неделино, свободните имоти или части от 

тях - публична общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски  
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заведения и център за подкрепа за личностно развитие, могат да се отдават под наем 

чрез публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 10 години.  

Съгласно чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, наемните цени се 

определят от общинския съвет. 

В деловодството на община Неделино постъпи Заявление с вх. № 93-00-

331/15.03.2022 г. от Светослав Стефанов Личев в качеството си на физическо лице с 

адрес: гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски“ № 34, който желае да наеме 

общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ 

помещение (обект): „Лавка за продажба на закуски“ с площ 8.00 кв. м., находящо се на 

първия етаж от двуетажна масивна сграда за образование с идентификатор 

51319.502.126.4 на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино, за срок от 5 години, с 

работно време и достъп в рамките на дневното учебно време: 07:00 – 17:00 часа. 

Съгласно чл. 73, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 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 от наредбата са: Тарифа за определяне на 

базисните наемни цени за кв. м. общински имоти – Приложение № 1 и Зони на 

територията на община Неделино – Приложение № 2. Определената базисна цена за 

отдаване под наем на помещения в сгради в I зона в гр. Неделино за производство и/или 

търговия на хляб, закуски и сладкарски изделия, в размер на 2.50 лв. без ДДС. 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Неделино да обсъди 

и приеме следното  
 

                                           ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7  и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост и чл. 17 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Неделино:  

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

срок от 5 /пет/ години част от общински недвижим имот – публична общинска 

собственост, представляващ помещение (обект): „Лавка за продажба на закуски“ с 

площ 8.00 кв. м., находящо се на първия етаж от двуетажна масивна сграда с 

идентификатор 51319.502.126.4 по КК на гр. Неделино, с обща застроена площ 376 кв. 

м., построена в ПИ с идентификатор 51319.502.126, с обща застроена площ 9574 кв. м. 

и НТП: за обект комплекс за образование – СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. 

Неделино. 

2. Определя началната конкурсна цена /месечен наем/ на имота в размер на 

20.00 лв. без ДДС, съгласно НРПУРОИ. 

3. Размер на депозита за участие – 10 % от обявената начална конкурсна цена. 

4. Упълномощава Кмета на община Неделино да организира процедурата 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. 

 Приложения:  

- Копие на Акт за публична общинска собственост № 709/22.03.2004 г.;  
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- Копие на Заявление с вх. № 93-00-331/15.03.2022 г.;  

- Скица на ПИ № 15-722644-29.06.2022 г.;  

- Скица на сграда № 15-722640-29.06.2022 г.;  

- Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно 

устройство № 117, с изх. № 95-00-13{1}/30.06.2022 г. 

 

С уважение, 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

Захаринка Петрова 

Директор на дирекция „ФСД, Б, ЧР, 

МДТ, АПО“, - той и гл. счетоводител 

 

Съгласувал: 

Ивет Дуганова 

Юрисконсулт ОбА 

Изготвил: 

Илияна Дуганова 

Директор на дирекция ИРОПХД 


