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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИТЕ 

ЦЕНИ ПРИ ОТДАВАНЕ  ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО. 

  

Публикувано на: 12.10.2016 г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 12.10.2016 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за изменение на 

Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско 

имущество, приета от Общински съвет – Попово с Решение № 32 по протокол № 19 от 

14.04.2005 г. и изменена с Решение № 493 по протокол № 49/25.09.2007 г. на Общински 

съвет – Попово; Решение № 178 по протокол № 15/28.10.2008 г. на ОбС – гр.Попово; 

Решение № 518 по протокол № 39/30.09.2010 г. на ОбС – гр.Попово; Решение № 139 по 

протокол № 11 от 21.07.2016 на ОбС – гр. Попово; Решение № 170 по протокол № 12 от 

29.09.2016 на ОбС – гр. Попово 

 

Предложения, могат да бъдат депозирани в Общински съвет Попово, гр. Попово, ул. 

„Александър Стамболийски” № 1 – ет. 3, стая 325, тел.: 0608 4 0032 / 4 0255 или на e-mail: 

apio@popovo.bg  
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ОБЩИНА  ПОПОВО 
7800 гр.Попово  

ул. „Ал.Стамболийски“ №1 

тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024  

MUNICIPALITY POPOVO 
7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 60840021 

fax: +359 60840024 

 
e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

                                                      

         ДО 

         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

         ГР. ПОПОВО                                                                                        
 
                                                     
 
                                                  ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
                  от д-р ЛЮДМИЛ  ВЕСЕЛИНОВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

 

 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за Изменение на Наредбата за определяне на 

базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество 

 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско 

имущество е приета с Решение № 32 по протокол № 19 от 14.04.2005 г. на Общински съвет 

Попово, като в нея са определени и базисните цени по отношение на даване под наем на 

общински жилища на територията на община Попово. В тази си част Наредбата не е 

актуализирана от 2008 г., когато основната наемна цена за 1 кв. м. площ е увеличена на 0,50 

лв. за кв.м, а за жилищата в кв. Надежда на 0,30 лв. на кв.м. През този период от време 

наемните цени на жилищата на свободния пазар се покачиха многократно и далеч 

надвишават размера на наема на общински жилища, определен в сегашната редакция на 

Наредбата. Това дава основание да бъде отправено настоящото предложение за повишаване 

на основната наемна цена за 1 кв. м. площ, считано от 01.01.2017 г. В тази връзка възниква 

и необходимостта от изменение на Наредбата за определяне на базисните цени при 

отдаване под наем на общинско имущество. 

 Предвид гореизложеното, на основание чл. 21 ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от 

ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, 

ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове предлагам Общинският съвет да 

приеме следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

          

 Приема Наредба за изменение на Наредбата за определяне на базисните цени при 

отдаване под наем на общинско имущество, както следва: 

 

 § 1. Считано от 01.01.2017 г. чл. 2, ал. 2, изречение първо придобива следата 

редакция: Основната наемна цена за 1 кв. м площ е 1,00 лв. и се отнася за жилище със 

следните показатели: 

 § 2. Считано от 01.01.2017 г.  чл. 2, ал. 3 придобива следната редакция: за жилищата 

в кв. “Надежда” наемната цена е 0,60 лв. за 1 кв. м площ. 

  
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО: ..........................                
                                                        /д-р Л. ВЕСЕЛИНОВ/ 
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МОТИВИ 

 

към предложението за изменение на Наредбата за определяне на базисните цени при 

отдаване под наем на общинско имущество. 

 

 Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско 

имущество, приета от Общински съвет – Попово с Решение № 32 по протокол № 19 от 

14.04.2005 г. и изменена с Решение № 493 по протокол № 49/25.09.2007 г. на Общински 

съвет – Попово; Решение № 178 по протокол № 15/28.10.2008 г. на ОбС – гр.Попово; 

Решение № 518 по протокол № 39/30.09.2010 г. на ОбС – гр.Попово; Решение № 139 по 

протокол № 11 от 21.07.2016 на ОбС – гр. Попово; Решение № 170 по протокол № 12 от 

29.09.2016 на ОбС – гр. Попово. 

 1. Причини, налагащи приемането на Наредба за  Наредбата за определяне на 

базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество. 

 - Изменението на Наредбата се налага във връзка с необходимостта от актуализиране 

основната наемна цена за 1 кв.м. площ при отдаване под наем на общински жилища 

находящи се на територията на Община Попово. 

 2. Цели, които се поставят с  Наредбата за определяне на базисните цени при 

отдаване под наем на общинско имущество  
 - Реално определени наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество; 

 3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата за 

определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество 

 - Не са необходими финансови и други средства за прилагане на Наредбата. 

 4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата за определяне на базисните 

цени при отдаване под наем на общинско имущество  
 - Актуалност на текстовете в Наредбата.  

 5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
 - Настоящото предложение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество е подзаконов 

нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и тези 

на европейското законодателство.  

 

Настоящото предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 

от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, 

ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.  

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, 

в законоустановения 14 дневен срок от публикуване на настоящето предложение на 

интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите 

лица да направят своите предложения и становища в Център за административни услуги и 

информация – гр. Попово, пл. „Александър Стамболийски” №1. 

 

 


