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РЕШЕНИЕ № 196 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №27 ОТ 30.09.2021г. 

 

 Относно: Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от ЗОС, чл. 17, ал. 1 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

във връзка с Решение № 452, взето с протокол № 39/31.01.19 г. на Общински съвет - Чупрене 

и във връзка със Заявление № 1886/04.08.2021 г. от Соня Любенова Цолова от гр. 

Белоградчик, 

Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

1. Общински съвет Чупрене дава съгласие и възлага на Кмета на Община Чупрене да 

организира процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на 

част от имот – частна общинска собственост - помещение с площ от 18 кв.м. 

находящо се в сграда 81757.500.443.1: застроена площ от 73кв.м.,бр. етажи 1-

предназначение на сградата –Административна делова сграда в с.Чупрене, с 

предназначение за фризьорски салон за срок от 5 /пет/ години и с начална тръжна 

цена - наем за 1 /един/ месец – 30 лв., актувана с Акт № 1185 от 19.06.2018г. за частна 

общинска собственост  

2. Общински съвет Чупрене определя: 

2.1.Вид  на процедурата: публичен търг с явно наддаване; 

2.2. Начална тръжна цена – 30.00 лева; 

2.3.Депозит за участие – 3.00 лева; 

 Мотиви: Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗОС свободни имоти или части от тях - частна 

общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по 

реда на ал. 2 след решение на общинския съвет. Съгласно ал. 2 отдаването под наем на имоти 

по ал. 1 се извършва от кмета на общината 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. 

 Съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, имоти - частна общинска собственост, се отдават под  

наем от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен 

конкурс, при условия и ред, определени в тази  наредба. 

 Във връзка с целесъобразното управление на имота, съобразно чл. 11 от ЗОС в 

интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър 
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стопанин и имайки предвид нуждите от финансови постъпления за Община 

Чупрене, се предлага провеждането на публична тръжна процедура за наем на посочения 

имот. 

 В Община Чупрене е постъпило Заявление с вх. № 1886/04.08.21 г. от Соня Любенова 

Цолова от гр. Белоградчик относно отдаване под наем, собственост на Община Чупрене, 

находящо се на ул. „Асен Балкански” № 45, за упражяване на професията й като фризьор.   

Гласували  поименно10 (десет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТСЪСТВА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

„ЗА” - 9  (девет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

„ПРОТИВ” – 0 

 

Предложението се прие с 9 гласа „ЗА”. 

                                                     

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Е. Петрович/                                                                            /И.Велков/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


