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Вх. №   

 ........................  

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ   

 

     

         ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
От инж. БЕЛГИН ШУКРИ   –    Кмет на Община Исперих 

   

ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска 

собственост, представляващи Кабинети №6 и 6А находящи се на първи етаж и 

Кабинети № 3, № 4, №4А и №13 находящи се на втори етаж в сграда за доболнична 

помощ, УПИ I, кв.78 /допълнителен корпус/ на Община Исперих  

 

 

 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми госпожи  и господа общински съветници, 

 
С АОС №6795 от 18.03.2019год. и Решение № 282 по Протокол № 32/28.10.2021 

г. на Общински съвет – Исперих, Община Исперих е собственик на масивна триетажна 

сграда 03 (нула три) с начин на трайно ползване „За болница“, находяща се в УПИ I, 

квартал 78 с обща площ на имота 56 659 кв. м с местонахождение ул. „Ахинора“ № 39, 

гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград. 

Към настоящия момент следва да се сключат нови договори за наем на Кабинети 

№6 и 6А находящи се на първи етаж и Кабинети № 3, № 4, №4А и №13 находящи се на 

втори етаж в сграда за доболнична помощ с предишните им наематели – 

«Самостоятелна медико-диагностична лаборатория-Рамус» ООД, Медико-

диагностична лаборатория» ЕООД и ЕТ «Анка Георгиева-58».  

След извършена справка в счетоводството на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД се 

оказа, че същите са плащали наемни цени за помещенията договорени с управителя на 

болницата.  

В т.2.3.  на Решение № 282, Общински съвет – Исперих определи месечна 

наемна цена, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за 

отдаване под наем за 1 кв.м реална площ от общински недвижими имоти без ДДС – 

Приложение 1 към Наредба №27 на общински съвет Исперих, чл. 102, ал.3 и ал.4 от 

Закона за лечебните заведения и Решение №254 по Протокол №23/22.12.2016г. на 

Общински съвет Исперих. Така определен с решението наемът се оказва твърде нисък 

спрямо досега плащания наем в „МБАЛ – Исперих“ ЕООД. 

 

С оглед гореизложеното предлагам на основание чл.14, ал.8 от ЗОС Общински 

съвет Исперих да определи наемни цени съгласно досега плащания наем от 

дружествата и едноличния търговец. 

 

  Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет  - Исперих да обсъди и 

приеме следните 
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                                                   РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.1, чл.14, ал.1,2,3,6,7 и 

ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредба № 27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих с цел по-нататъшното стопанисване на нежилищни имоти – частна общинска 

собственост  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие Кметът на община Исперих да сключи договори за наем без 

провеждане на търг или конкурс за Кабинети №6 и 6А находящи се на първи етаж и 

Кабинети № 3, № 4, №4А и №13 находящи се на втори етаж в сграда за доболнична 

помощ, УПИ I, кв.78 /допълнителен корпус/ на Община Исперих със  следните лица и 

при следните условия: 

1. За Кабинети №6 и 6А по схема с обща площ 16 кв.м находящи се на първи 

етаж - с ЕТ «Анка Георгиева-58, ЕИК 116011985 със седалище и адрес на управление: 

обл. Разград, общ. Исперих, град Исперих, ул. «Ахинора» №39 със собственик Анка 

Борисова Георгиева. 

1.1. Договорът за наем да се сключи за срок от 10 години;  

1.2. Определя месечна наемна цена в размер на 48,00 лева с ДДС; 

1.3. Сметките за консумираното електричество от наемателя се изчисляват на 

база индивидуален електромер, като Община Исперих префактурира това количество; 

1.4. Консумираната вода се плаща по 2 (два) куб. м на мивка; 

1.5. В общите части разходите за вода и ток се поделят между наемателите. 

1.6. Помещението да се ползва за направа и ремонт на очила. 

 

2. За Кабинети №3, №4 и №4А по схема с обща площ 60 кв.м находящи се на 

втори етаж - с „Медико-диагностична лаборатория» ЕООД, ЕИК 116539406 със 

седалище и адрес на управление: обл. Разград, общ. Разград, град Разград, ул. «Иван 

Вазов» №12 с управител Илияна Кръстева Николова имаща сключен договор с НЗОК. 

1.1. Договорът за наем да се сключи за срок от 10 години;  

1.2. Определя месечна наемна цена в размер на 600,00 лева с ДДС; 

1.3. Сметките за консумираното електричество от наемателя се изчисляват на 

база индивидуален електромер, като Община Исперих префактурира това количество; 

1.4. Консумираната вода се плаща по 2 (два) куб. м на мивка; 

1.5. В общите части разходите за вода и ток се поделят между наемателите. 

1.6. Помещението да се ползва за извършване на медико-диагностични 

изследвания, медицински дейности и др. свързани с предмета на дейност на 

дружеството.  

 

3. За Кабинет №13 по схема с обща площ 20 кв.м находящ се на втори етаж - 

със „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Рамус» ООД, ЕИК 130586470 

със седалище и адрес на управление: обл. София, общ. Столична, град София, р-н 

Оборище, ул. «Ангиста» №2-4 с управител доц. Д-р Росен Димитров Михайлов имащ 

сключен договор с НЗОК. 

1.1. Договорът за наем да се сключи за срок от 10 години;  

1.2. Определя месечна наемна цена в размер на 320,00 лева с ДДС; 

1.3. Сметките за консумираното електричество от наемателя се изчисляват на 

база индивидуален електромер, като Община Исперих префактурира това количество; 

1.4. Консумираната вода се плаща по 2 (два) куб. м на мивка; 
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1.5. В общите части разходите за вода и ток се поделят между наемателите. 

1.6. Помещението да се ползва за извършване на медико-диагностични 

изследвания, медицински дейности и др. свързани с предмета на дейност на 

дружеството.  

 

ІI. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:        

 

Инж. Белгин  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: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска 

собственост, представляващи Кабинети №6 и 6А находящи се на първи етаж и 

Кабинети № 3, № 4, №4А и №13 находящи се на втори етаж в сграда за доболнична 

помощ, УПИ I, кв.78 /допълнителен корпус/ на Община Исперих  

 

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.8, ал.1, чл.14, ал.1,2,3,6,7 и ал.8 от Закона за общинската собственост  

Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска 

собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет. 

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.  

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.  

Срокът за отдаване под наем на имотите по ал. 1 се определя от общинския 

съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 и не може да бъде по-дълъг от 10 години.   

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. По този ред на търговски дружества могат да се отдават под наем поземлени имоти, 

необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни 

площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на 

обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности. 
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Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на 

общината или от оправомощено от него длъжностно лице.  

Свободни имоти или части от тях - публична 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. Части от имоти - публична общинска собственост, които са 

предоставени за управление по реда на чл. 12, могат да се отдават под наем, при 

условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният 

имот е предоставен за управление. 

Наемните цени се определят от общинския съвет. 

Чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих 

 Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които 

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

бюджетна издръжка, могат да се отдават под наем на трети лица, чрез провеждане на 

публичен търг или публично оповестен конкурс, при условия и по ред, определен с 

настоящата наредба, 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 

проведения търг или конкурс се сключва договор за наем с кмета на общината или с 

оправомощено от кмета лице за срок не по–дълъг от 10 год. 

          С решение на Общинския съвет могат да се отдават под наем свободни 

нежилищни помещения – частна общинска собственост, 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. Въз основа на решението на Общински съвет се сключва договор за 

наем от кмета на общината или изрично оправомощено от него лице, за срок не по– 

дълъг от 10 години. 

  

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

разглеждане на заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на ЗМСМА, докладната е законосъобразна, проекта на 

решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 

javascript:%20Navigate('чл14_ал2');
javascript:%20Navigate('чл12');

