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РЕШЕНИЕ № 189 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №25 ОТ 30.07.2021г. 

 

 Относно: Наем на помещение – частна общинска собственост 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 във връзка с ал.6, изр.1, предл.1 

от ЗОС, чл. 18, ал.2от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и във връзка със Заявление № 1722/19.07.2021г. от др. Олга Емилова Папушева 

Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

 Общински съвет Чупрене дава съгласие за отдаване под наем на Помещение с площ 23 кв.м., 

находящо се на първи етаж в Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 160 кв.м., построена 

1989 г. – Комбинирана сграда - частна общинска собственост, находящо се в с.Долни Лом УПИ X, 

АОС №37 от 13.05.2004г., вх. рег. № 2815/27.12.2012г., акт. № 101, том 7 и скица №79/20.07.2021г.  

 Възлага на Кмета на Община Чупрене да бъде изготвен договор за наем на Помещение с площ 

23 кв.м., находящо се на първи етаж в Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 160 кв.м., 

построена 1989 г. – Комбинирана сграда - частна общинска собственост, находящо се в с.Долни Лом 

УПИ X, АОС №37 от 13.05.2004г., вх. рег. № 2815/27.12.2012г., акт. № 101, том 7 и скица 

№79/20.07.2021г. с цел упражняване на стоматологична дейност. 

Наемната цена е в размер на 11 лв на месец. 

Срокът на договора – съгласно чл.14, ал.3 от ЗОС не може да бъде по дълъг от 10 години. 

 Мотиви: В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 1722/19.07.21г. от 

„Амбулатория за първична дентална помощ-индивидуална практика - Д-р Олга Папушева” ЕООД, с 

управител д-р Олга Папушева за отдаване на помещение под  наем в с. Долни Лом, с цел 

упражняване на стоматологична дейност. Помещението е с площ 23 кв.м. и се намира на първи етаж в 

Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 160 кв.м., построена 1989 г. – Комбинирана сграда - 

частна общинска собственост, находящо се в с.Долни Лом УПИ X, АОС №37 от 13.05.2004г. и скица 

№79/20.07.2021г. 

Описаният имот е частна общинска собственост. Заявеното за ползване под наем помещение в размер 

на 23 кв.м. е с цел упражняване на стоматологична дейност на територията на с. Долни Лом и в 

цялост на Община Чупрене. От години хората, живеещи на територията на с. Долни Лом са били 

лишени от възможността за достъп до стоматологична помощ в населеното място, поради което 

отдаването под наем на помещението ще допринесе за задоволяване на здравните им нужди. 

 Съгласно чл. 14, ал. (1) от ЗОС - Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, 

които не са необходими за нуждите на органите на общината или  на юридически лица на издръжка 

на общинския бюджет, могат да се отдават под  наем на трети лица. Съгласно ал. (6)  с решение 

на общинския съвет имоти по ал. 1 могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, 

образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на 

юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, по ред, определен в 

наредбата по чл. 8, ал. 2. Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор за наем от 

кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице. 
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Премина се към гласуване. 

Гласували  поименно 10 (десет) съветника, както следва: 

Поименно гласуване на съветниците: „ЗА”, „ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Даньо Милков Антов „ОТСЪСТВА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

Гласували  10 (десет) съветника: 

„за” - 10  (десет)  гласа 

„.Въздържали се” – 0 

„Против” – 0 

Предложението се прие с 10 (десет) гласа „за”. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Е.Петрович /                                                                            / И.Велков / 


