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ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От инж. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ– Кмет на Община Исперих 

 

ОТНОСНО: Актуализиране на месечните наемни цени на общинските жилища, 

собственост на Община Исперих през 2020год. 

 

Уважаеми господин председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

 Съгласно чл.22 и чл.26 от Наредба № 13 за условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища при Община Исперих наемните цени на общинските жилища се определят по 

цени, приети от Общинския съвет и се актуализират при промяна размера на 

минималната работна заплата. 

 През 2016г. с Решение №48 по Протокол №8 от 25.02.2016г. Общински съвет 

Исперих определи месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна жилищна площ за 

общинските жилища в размер на 1,48 лв./кв.м. През последващите три години 

месечните наемни цени на жилищата не са актуализирани. 

 С постановление № 350 от 19 декември 2019г. за определяне на нов размер на 

минималната работна заплата за страната Министерският съвет определя от 1 януари 

2020г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 610 лева за 

пълен работен месец. 

 При евентуално увеличаване на месечните наемни цени с 1,09 (коефициентът с 

който е увеличен размера на минималната работна заплата) приходите от общинските 

жилища ще се увеличи с 176 лева, която сума няма да доведе до драстично увеличение 

на общите приходи от наем на общинските жилища. Предложението ми е и тази година 

наемите да не се актуализират. 

    

  Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и 

приеме следните 

     Р Е Ш Е Н И Я :   

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА, чл.45а от  Закона за общинската 

собственост и чл.22 и чл.26 от Наредба № 13 за условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища при Община Исперих  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

   

І. Оставя без промяна от 1 януари 2020г. на месечната наемна цена за 1 кв.м. 

полезна жилищна площ за общинските жилища, определена с Решение №48 по 

Протокол №8 от 25.02.2016г.  на Общински съвет Исперих - в размер на 1,48 лв./кв.м. 

 

ІІ.  Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

ІІІ. Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 
 

Вносител: 

инж. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ 
Кмет на Община Исперих 
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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

ДО 

Г-н БЕЛГИН ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

Относно: Докладна записка за актуализиране на месечните наемни цени на 

общинските жилища, собственост на Община Исперих през 2020 год. 

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА  Общинският съвет  приема решения за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя 

конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. 

В изпълнение на правомощията си по ал.1 Общинският съвет приема 

правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. 

Чл.45а от Закона за общинската собственост Условията и редът за 

установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилищата по чл. 

43 и 45 се определят с наредба на общинския съвет. 

В наредбата по ал. 1 се определят и условията и редът за настаняване във 

ведомствените жилища на общината. 

Свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи се 

граждани, отговарящи на условията по чл. 43 и 45, могат да се отдават под наем по 

пазарни цени при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 1. 

Чл.22 и чл.26 от Наредба №13 за условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища Наемната цена се определя по цени, приети от Общинския съвет и се 

актуализират при промяна размера на минималната работна заплата. 

Наемната цена се определят от общинския съвет и се актуализира при промяна 

на минималната работна заплата. 

  

 Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за 

разглеждане на заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на ЗМСМА докладна е законосъобразна, проекта на 

решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 
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