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ДО                                                                                                                                  ПРОЕКТ!!! 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД ЗАВЕТ 
 

                                                             ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
                                от Ахтер Сюлейманов  Велиев - Кмет на Община Завет 
 
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински 
съвет гр. Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община 
Завет (Наредба №2), приета с Решение №396 по Протокол №37 от 13.12.2018 г., изм. и доп. с 
Решение №499 по Протокол №46 от 27.09.2019 г. на Общ. съвет гр. Завет. 

   
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, редът за придобиване на 
право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем 
и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, и правомощията на кмета на 
общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се 
определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на 
специалните закони в тази област. 

В изпълнение на това правомощие Общинският съвет гр. Завет е приел Наредба №2 за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Завет (Наредба 
№2) с Решение №396 по Протокол №37 от 13.12.2018 г., същият е изменен и допълнен с 
Решение №499 по Протокол №46 от 27.09.2019 г. на Общински съвет гр. Завет, наречена по – 
долу Наредба №2.  

Съгласно чл. 25, ал. 2 от Наредба №2,  определената началната месечна наемна цена 
на имоти по ал. 1, не може да бъде по- малка от базисните (начални) цени за отдаване под 
наем на обекти – общинска собственост, съгласно Приложение №1 към настоящата наредба. 

В алинея 3 от същия член е предвидено и възможността с решение на ОбС – Завет да 
се актуализират базисните цени и коефициентите, предвидени в приложението към ал. 2. 

 Към настоящия момент в приложение №1 към чл. 25, ал. 2 от Наредба №2 са 
посочени базисните/начални/ цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, 
както следва:           

ВИД НА ОБЕКТА 
месечна наемна цена в 

лв./кв.м. без ДДС 
І зона ІІ зона 

2 3 4 
1. Магазин 3,82 2,84 
2. Аптеки 3,82 2,72 

3. 
Заведения за обществено хранене и 
сладкарници без алкохол 

2,84 2,28 

4. 
Заведения за обществено хранене и 
сладкарници с алкохол 

3,82 2,84 

5. Ателиета за услуги 3,82 2,84 
6. Лекарски и стоматологични кабинети   
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а) за лекари и стоматолози, сключили договор 
със РЗОК 

0,53 0,53 

б) за лекари и стоматолози на свободна 
практика 

5,71 5,71 

7. Кантори 5,71 4,75 
8. Банки 7,61 5,71 
9. Тотопунктове 7,61 5,71 
10. Производствени помещения 2,84 1,62 

11. 
Изкупвателни пунктове   
а) мляко 2,84 1,90 
б) билки, зеленчуци                                                                        2,84 1,90 

12. 

Самостоятелни складове   
а) покрити 3,82           2,77 
б) открити с площ   
- до 100 м2 0,66 0,47 
- от 101 м2 до 1 000 м2 0,42 0,31 
- над 1 000 м2 0,24 0,17 

13. Офиси, административни помещения 3,82 2,84 
14. Частни училища 3,82 2,84 

15. 
Клубове на партии, обществени организации, 
движения и сдружения с идеална цел 

0,81 0,68 

16. 
Площи за спортна дейност   
а) покрити 0,30 0,24 
б) открити 0,21 0,15 

17. 
Спортни обекти   
а) спортни зали 0,40 0,30 
б) басейни 0,53 0,47 

18. Гаражи и гаражни клетки 3,82 2,84 
19. Складови помещения за обекти 2,84 1,90 
20. Сервизни помещения за обекти 2,84 1,90 
21. Охраняеми и платени паркинги 1,90 1,48 

22. 
Помещения за клубове на неправителствени 
организации 

0,48 0,43 

23. Терени за поставяне на временни съоръжения 4,61 3,46 
 (3) Базисната начална цена за празни дворни места е 20.00 лв./дка за стопанска 

година за 1-ва зона на гр. Завет, с. Брестовене, с. Острово, с. Прелез и с. Веселец и 16.00 
лв./дка за стопанска година за 2-ра зона на гр. Завет, с. Брестовене, с. Острово, с. Прелез и 
с. Веселец и дворни места в с. Сушево и с. Иван Шишманово. 

 
1. Причините, които налагат приемането; 
Базисните (начални) цени не са актуализирани, откакто е приета Наредба №2.  А 

социално – икономическият живот в страната е в постоянно движение, което налага 
актуализирането на определените базисни цени. Този извод може да се изведе и от 
обстоятелството, че годишната инфлация на потребителските цени за 2018 г. е била (2,7% 
), а за 2019 г. (3,8%), видно увеличено. Предлагам базисните (начални) цени по чл. 1, ал. 2 
от Приложение  №1 към чл. 25, ал. 2 от Наредбата да се актуализират, като се увеличат с 
6,5 %, което е увеличение в размер на 0,52 (нула цяло и петдесет и два) лева при базисна 
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месечна наемна цена в размер на 8 лв./кв.м. без ДДС, или увеличение в размер на 0,01 
лева при базисна месечна наемна цена, съгласно предвидените сегашни базисни цени.  

В чл. 1, ал. 3 от приложение №1 към чл. 25, ал. 2 от Наредба №2 са определени и 
началните цени за отдаване на празни дворни места – общинска собственост. Към 
настоящия момент цените варират между 16-20 лв. без ДДС на декар за година.  

Празните дворни места по принцип са обработваеми, поради което се увеличава и 
тяхното търсене и наемане, тъй като се намират в очертанията на населеното място и 
обикновено са в близко разстояние от лицето, което е наело дворното място или които би 
искал да наеме. В този смисъл, ако погледнем средните годишни ренти за стопанската 
2019-2020 г. на обработваеми земи в землищата на общината, същите варират между 43-66 
лв./дка. 

 Предвид това обстоятелство, предлагам началните цени за отдаване на празни 
дворни места – общинска собственост също да се актуализират, като се увеличат с 30 
лв./дка.  

 
2. Основни цели, които се поставят:  
С приемането на изменението в посочената Наредба №2 на Общински съвет Завет 

се цели същата да се приведе в съответствие с действащи актуални цени при отдаване на 
имоти общинска собственост, като се за актуализират базисните цени за отдаване под 
наем на отделните видове имоти – общинска собственост, посочени в Приложение №1 
към Наредба №2, с което да се реализира изискването имоти и вещи - общинска 
собственост, да се управляват в интерес на населението в общината съобразно 
разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин, което предполага и актуализиране 
на цените при отдаване под наем. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата наредба – 
не са необходими.  

4. Очаквани резултати: Повишаване на приходите от наеми от имоти и части от 
имоти – публична и частна общинска собственост. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  
Настоящият проект за изменение е подзаконов нормативен акт и съответствието му 

с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото 
българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

Настоящият проект за изменение на Наредба №2 в съответствие с изискванията на 
чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, е публикуван в Интернет страницата на 
Община Завет на 16.04.2020 г.  

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет гр. Завет да разгледа и 
вземе следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:  
 
На основание чл. 76, ал. 3, чл. 79, чл. 80 и чл. 75, ал. 4 от 

Административнопроцесуалния кодекс,  чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове във 
връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 25, ал. 3, от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на община Завет, Общинският  съвет гр. Завет   

 
РЕШИ: 
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           1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 2 за придобиване, управление и  
разпореждане с общинско имущество на община Завет, както следва: 

 
НАРЕДБА 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И  
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

 
§1. Чл. 1, ал.2 от Приложение № 1 към чл. 25, ал. 2 се изменя така: 

№ 
ВИД НА ОБЕКТА 

месечна наемна цена в 
лв./кв.м. без ДДС 

І зона ІІ зона 
2 3 4 

1. Магазин 4,07 3,02 
2. Аптеки 4,07 2,79 

3. 
Заведения за обществено хранене и сладкарници 
без алкохол 

3,02 2,43 

4. 
Заведения за обществено хранене и сладкарници с 
алкохол 

4,07 3,02 

5. Ателиета за услуги 4,07 3,02 

6. 

Лекарски и стоматологични кабинети   
а) за лекари и стоматолози, сключили договор със 
РЗОК 

0,56 0,56 

б) за лекари и стоматолози на свободна практика 6,08 6,08 
7. Кантори 6,08 5,06 
8. Банки 8,10 6,08 
9. Тотопунктове 8,10 6,08 

10. Производствени помещения 3,02 1,73 

11. 
Изкупвателни пунктове   
а) мляко 3,02 2,02 
б) билки, зеленчуци                                                                        3,02 2,02 

12. 

Самостоятелни складове   
а) покрити 4,07           2,95 
б) открити с площ   
- до 100 м2 0,70 0,50 
- от 101 м2 до 1 000 м2 0,45 0,33 
- над 1 000 м2 0,26 0,18 

13. Офиси, административни помещения 4,07 3,02 
14. Частни училища 4,07 3,02 

15. 
Клубове на партии, обществени организации, 
движения и сдружения с идеална цел 

0,86 0,72 

16. 
Площи за спортна дейност   
а) покрити 0,32 0,26 
б) открити 0,22 0,16 

17. 
Спортни обекти   
а) спортни зали 0,43 0,32 
б) басейни 0,56 0,50 

18. Гаражи и гаражни клетки 4,07 3,02 
19. Складови помещения за обекти 3,02 2,02 
20. Сервизни помещения за обекти 3,02 2,02 
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21. Охраняеми и платени паркинги 2,02 1,58 

22. 
Помещения за клубове на неправителствени 
организации 

0,51 0,46 

23. Терени за поставяне на временни съоръжения 4,91 3,68 

§2.   Чл. 1, ал.3 от Приложение № 1 към чл. 25, ал. 2 се изменя така: 
„(3) Базисната начална цена за празни дворни места е 50.00 лв./дка за стопанска година за 
1-ва зона на гр. Завет, с. Брестовене, с. Острово, с. Прелез и с. Веселец и 46.00 лв./дка за 
стопанска година за 2-ва зона на гр.Завет, с.Брестовене, с.Острово, с. Прелез и с. Веселец 
и дворни места в с. Сушево и с. Иван Шишманово“. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§3. При обявено извънредно положение физическите и юридическите лица, наематели 

или ползватели на имоти общинска собственост, които са ограничили или преустановили 
дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното 
положение, се освобождават изцяло или частично от заплащане на вноските за наем и за 
ползване, както и лихвите към тях, считано от датата на обявяване на извънредното 
положение  до датата на отмяна на извънредното положение. 

§4. Заинтересованите лица по параграф 3 следва да подадат заявление в 14 – дневен 
срок от отмяна на извънредното положение до кмета на община Завет, в която да посочат 
желанието си да бъдат освободени, както и фактите и обстоятелствата, свързани с 
подаването на заявлението.  

§5. Кметът на община Завет издава заповед за освобождаване  или мотивирано отказва 
освобождаване, в случаите когато заявителят не отговаря на изискванията на параграф 3 и 
4, в  14-дневен срок от получаване на заявлението.  

§6. Разпоредбата на §3 има обратно действие и може да се приложи и за отношения, 
възникнали преди приемането ѝ. 

§7. Параграфите 3-6 се прилагат доколкото в закон, подзаконов нормативен акт или 
акт на държавен орган не е предвидено друго. 

§8. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за придобиване, 
управление и  разпореждане с общинско имущество на община Завет влиза в сила след 
публикуването й на интернет страницата на община Завет. 

 Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 

 Вносител: 
АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на община  
 


