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МЕТОДИКА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМНАТА ЦЕНА НА ОБЩИНСКИ 
ЖИЛИЩА 

 

РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. (1) Наемната цена за общинските жилищата се определя за 1 кв. 
м полезна площ съобразно функционалния тип на населеното място, 
конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина, 
преобладаващото изложение и благоустройственото му съоръжаване.  

  (2) В полезната площ не се включва площта, заета от ограждащите и 
разпределителни стени на жилището, изпъкналите части на комини 
пиластри, колони, както и площта на складовите помещения - мазе, таван, 
барака (когато не се ползуват за живеене), стълбища и стълбищни 
площадки, помещения за детски колички и други подобни.  

(3) Площта на отделните помещения при определяне на полезната 
площ се измерва по вътрешни светли мерки.  

  

РАЗДЕЛ ІІ 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМНАТА ЦЕНА 

Чл.2(1) Основната наемна цена за 1 квадратен метър полезна площ за 
ведомствени жилища е 0,40 лева.  

Чл.3(1) Основната наемна цена за 1 квадратен метър полезна площ за  
жилища за отдаване под наем е 0,60 лева.  



Чл.4(1) Основната наемна цена за жилищата по чл.2 и чл.3 се 
коригира с коефициенти за благоустройствени показатели, посочени в 
приложението.  

(2) Наемната цена за жилищата се определя като основната наемна 
цена се умножи по средно аритметичният сбор от коефициентите за 
благоустройствени показатели по следната формула:  

НЦ = ОНЦ x Кср 

ОНЦ = ПП x /0,40 лв. или 0,60/, 

Кср = (К1 + К2 + ... + Кn) : n, 

където: 

НЦ — наемна цена; 
ОНЦ — основна наемна цена; 
ПП — полезна площ; 
Кср — средно аритметичният сбор от коефициентите за благоустройствени 
показатели; 
К1, 2, 3.....n — коефиценти за благоустройствени показатели, посочени в 
приложението; 
n — броят на коефициентите за благоустройствените показатели. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Методиката  отменя Наредбата за определяне на наемните цени, 
в частта й за наемните цени на общински жилища, приета с Решение № 29 
по протокол №7 от 25.01.2000 г. на Общински съвет – Чупрене.  

           § 2. Методиката за определяне на наемната цена на общинските 
жилища  е приета с Решение № 192, взето с Протокол № 20 от 18.12.2009 
год. и влиза в сила от 01.01.2010 год. 

                                                              Председател ОбС Чупрене: 

                                                                                                      Б.Станков  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
към чл.4 

  Благоустройствени показатели Коефициенти 
А. Местонахождение на жилищата според 

функционалния тип на населеното място 
  

1. с.Чупрене 1,0 
2. с. Горни Лом 0,9 
3. Останали населени места 0,8 

 
Б. Конструкция на сградите   
1. Жилище в паянтови и полумасивни сгради 0,8 
2. Жилище в масивни сгради 0,9 
3. Панелно жилище 1,0 
4. Жилище в сгради с монолитни или сглобяеми скелетни 
рамкови стоманобетонни конструкции; 
пакетоповдигани плочи, скелетно-безгредови 
конструкции и конструкции, изградени по системите 
"пълзящ кофраж" и "едроразмерен (едроплощен) 
кофраж" 

1,2 

  
В. Разположение на жилищата във височина   
1. Първи етаж 1,0 
2. Втори етаж 1,1 
3. Трети и над трети етаж 1,2 
 
Г. Преобладаващо изложение на жилищните (без 

сервизните) помещения 
  

1. Юг, югоизток 1,0 
2. Изток, югозапад            0,9 
3. Запад, североизток 0,8 
4. Север, северозапад 0,7 
  
Д. Благоустройствено съоръжаване   
1. За жилище с водопровод, канализация и 
електрификация 

1,0 

2. За жилище без водопровод и канализация 0,8 
 


