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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: Отдаване под наем на част от имот общинска собственост по реда на 

Закона за общинската собственост за поставяне на вендинг машина за студени 

напитки в ПИ с идентификатор 51319.503.880 по КК на гр. Неделино 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

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

1115/27.07.2022 г. от Снежанка Иванова Лаханова, в качеството си на управител на 

фирма „Алвео“ ЕООД, с адрес на управление: гр. Неделино, ул. „Ивайло“ № 25А, с 

искане за отдаване под наем на 1 км. м. общински терен, представляващ тротоарна 

площ, находяща се на ул. „Беломорска“ в ПИ с идентификатор 51319.503.880 по КК на 

гр. Неделино. 

Съгласно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 16 от Наредба 

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

свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се 

отдават под наем след решение на общински съвет, от кмета на общината, за срок до 10 

години след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако 

в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или 

е определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва 

договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице. 

Началните тръжни или конкурсни цени се определят на основа на Тарифа за 

определяне на базисни /месечни/ наемни цени за квадратен метър при отдаване под 

наем на общински имоти – Приложение № 1 и Зони на територията на община 

Неделино – Приложение № 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 Главният архитект на община Неделино е изготвил схема за поставяне на 

преместваем обект – вендинг машина за студени напитки на основание чл. 56, ал. 2 от 

Закона за устройство на територията, върху 1.0 кв. м. в ПИ с идентификатор 

51319.503.880 по КК на гр. Неделино. 

Във връзка с гореизложеното, с настоящата докладна записка правя 

предложение за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс  
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за отдаване под наем на общински терен с площ 1.0 кв. м., представляващ част от ПИ с 

идентификатор 51319.503.880 по КК на гр. Неделино, по реда на чл. 16 от Наредба № 2 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Общински съвет – Неделино и предлагам на Вашето внимание следното 

 

                                           ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона 

за общинската собственост, чл. 16 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 

съвет – Неделино: 

1. Дава съгласие да се извърши процедура по провеждане на публично 

оповестен конкурс за отдаване под наем на общински терен с площ 1.0 кв. м., 

представляващ част от ПИ с идентификатор 51319.503.880 по кадастрална карта, 

находящ се в гр. Неделино на ул. „Беломорска“, при осова точка 843, съгласно 

одобрена Схема за поставяне на преместваем обект на основание чл. 56, ал. 2 от ЗУТ от 

гл. архитект на община Неделино, при следните конкурсни условия: 

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

20.00 лв. без ДДС, съгласно Тарифа за определяне на базисните /месечни/ наемни цени 

за кв. м. общински имоти – Приложение № 1 и Зони на територията на община 

Неделино – Приложение № 2 към Наредба № 2 на Общински съвет – Неделино. 

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

1.3. Срок за отдаване под наем на терена – 10 години от сключване на договора 

за наем; 

1.4. Предназначение на терена с площ 1.0 кв. м. – за търговска дейност; 

2. Упълномощава Кмета на община Неделино да издаде заповед за откриване на 

процедура по провеждане на публично оповестен конкурс, която съдържа: описание на 

имота, вид на процедурата, началната конкурсна цена, дата, място и час на провеждане 

на конкурса, начина и размера на плащане и срока за внасяне на депозита за участие и 

други конкурсни условия, съгласно настоящето решение, по реда на Глава VI от 

Наредба № 2 на Общински съвет – Неделино за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

Приложение: Заявление с вх. № 93-00-1115/27.07.2022 г. от Снежанка Иванова 

Лаханова; Схема за поставяне на преместваем обект по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ от 

10.08.2022 г., одобрена от гл. архитект на община Неделино. 

 

С уважение, 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 
 


