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 О Б Щ И Н А  Г О Р Н А  О Р Я Х О В И Ц А  

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от инж. Добромир Стойков Добрев – 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 ОТНОСНО: Изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 

 

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
Представям на Вашето внимание предложение за изменение на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Горна 

Оряховица с Решение № 979 от Протокол №57 от 25.04.2019 г. и изменена с Решение № 1063 от 

Протокол № 64/19.09.2019г на Общиснки съвет Горна оряховица, заедно с мотивите – Приложение 

1.  

Съгласно Одитен доклад, приет с Решение № 121 от 02.06.2022г. на Сметна палата на 

Република България и проверката, извършена в частта на нормативната осигуреност, Община Горна 

Оряховица има предоставена констатация, че Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество е съобразена с действащата правна рамка в периода на 

проверката, с малки изключения, които трябва да бъдат отстранени. 

Разпоредбата на чл. 69, ал. 1 и чл. 81, ал. 1 от НРПУРОИ да отговаря на изискването на 

чл. 8, ал. 7 от ЗОС (ред. ДВ, 107/2020 г) и да се предвиди в състава на назначената от кмета 

комисия за провеждане на търг или конкурс да се включат кметовете на кметствата или 

определени от тях служители в случаите, в които предоставените под наем или разпореждане 

имоти са на територията на кметството. 

В  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

следва да се отрази изменението на чл. 8, ал. 9 от ЗОС (ред. ДВ, бр. 96/2017 г.) във връзка с 

приемане на план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите 

по предложение на кмета на Общината. 

Разпоредбите в наредбата, относно определянето на наемната цена за помещенията, 

отдавани на политически партии, следва да се актуализират във връзка с изменението на чл. 14, ал. 

4 от ЗОС (ДВ, бр. 60/2019 г., в сила от 30.07.2019 г.), определящ безвъзмездното предоставяне от 

кмета на Общината на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост за нуждите на 

общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона 

за политическите партии. 
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Наредбата следва да се съобрази с разпоредбата на чл. 15а, ал. 1 от ЗОС (ред. ДВ, бр. 

60/2019 г.) във връзка с прекратяването на договорите с политическа партия, когато партията 

престане да отговаря на условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен 

закон, както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии (ЗПП). 

 

В Устройствения правилник, утвърден със заповед №350/31.01.2020 г. на кмета на общината, 

е посочен отдел „Териториално и селищно устройство и общинска собственост“. В разпоредбите на 

чл. 42, ал. 3, чл. 46, ал. 2 и чл. 76, ал. 7 от НРПУРОИ е посочена  дирекция „Териториално и 

селищно устройство и общинска собственост“. Текстовете на НРПУРОИ трябва да се 

синхронизират с устройствения правилник. 

 

С Предложение с изх. № РД4800-317 от 11.11.2022г. на Община Горна Оряховица и с вх. 

№ 482 от 11.11.2022г. в Общински съвет Горна Оряховица е входирано предложение за изменение 

на наредбата. Със Заповед № ОА04-12303 от 08.12.2022г. на Областен управител Велико Търново е 

върнато за ново разглеждане Решение № 915 от Протокол № 52 от 24.11.2022г. на Общински съвет 

Горна Оряховица. Като мотивите са, че своите искания партиите следва да подават освен писмено и 

устно, както и да не се изисква копие от съдебната регистрация на партията. С оглед факта,че 

направените изменения следва да се публикуват в сайта на Общината за срок от 30 дни, върнато от 

Областния управител Решение № 915 от Протокол № 52 от 24.11.2022г. е отменено с Решене № 972 

от Протокол № 54 от 22.12.2022г. на Общински съвет.  

 

Към настоящото предложение прилагам като приложение Мотиви за изменението 

(Приложение №1), както и проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество (Приложение №2) с разпоредбите, в които се 

прави изменение.  

 

 

    Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Горна Оряховица да вземе следното  

 

 

                                                      РЕШЕНИЕ: 

 

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 79 от АПК и чл. 8 и чл.11, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка  

чл. 8, ал.7 и ал.9, чл.14, ал. 4 и чл.15а, ал.1 от Закона за Общинската собственост, чл.31 и чл.32 от 

Закон за политическите партии и Устройствения правилник на Община Горна Оряховица, утвърден 

със Заповед № 350/31.01.2020г. на кмета на Общината, Общински съвет Горна Оряховица приема 

проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, както следва: 

 

§1. Досегашния текст на чл. 3Б, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 се допълва  и придобиват следната редакция:  

„/1/ „В изпълнение на стратегията по чл.3А Общински съвет Горна Оряховица приема план за 

действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на 

кмета на общината.” 

 „/3/Програмата по чл.3Б е в съответствие с плана за действие за общинските концесии и 

съдържа:” 
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 „ /4/ Стратегията по чл.3А, планът за действие за общинските концесии  и програмата по чл.3Б, 

както и промените  в тях се обявяват на населението, чрез публикуване в един местен вестник и 

обявяване на таблото за обяви в сградата на общината  и се публикуват на интернет страницата 

на Община Горна Оряховица.” 

 

 

§2. Досегашния текст на чл. 19, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се изменят, като в ал. 2 се зачерква текста „и 

данни за финансовото състояние на организацията, установяващи възможностите за плащане на 

наема”, ал. 3 се изменя, а текста на ал. 4 се зачерква и на негово място се вписва нов текст, като 

описаните алинеи придобиват следната редакция:  

„(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до кмета на общината 

писмено или устно, като заявителят избира формата и начина на заявяване и се придружават 

от копие на документ, доказващ кой представлява партията на общинско ниво.” 

 

 „(3) При наличие на подходящи свободни помещения – частна общинска собственост, 

кметът на общината издава заповед за безвъзмездно  настаняване без търг или конкурс за 

нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, 

предвидени в Закона за политическите партии, въз основа на която се сключва договор за 

безвъзмездно ползване.” 

 

  “(4) Договорите с политическа партия се прекратяват, когато партията придобие в 

собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, престане да отговаря на 

условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен закон, както и в случаите по 

чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии. Правоотношенията се прекратяват със заповед 

на кмета на общината, в която се посочва основанието за прекратяването на 

правоотношението, събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде по-

дълъг от един месец. Заповедта на кмета на общината подлежи на обжалване пред 

административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира 

изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на административния 

съд е окончателно.” 

 

§3. В досегашния текст на чл. 20, ал. 2 се зачерква текста „определена за политическите партии” и 

се заменя с текста „определена в настоящата наредба”, и ал. 2 придобива следната редакция:  

„(2) Договорите по ал.1 се сключват от кмета на общината за срок от 5 години при месечна 

наемна цена, определена в настоящата наредба.” 

 

§4. В досегашния чл.42, ал. 3, чл. 46, ал. 2 се заличава текста „Дирекция „териториално и селищно 

устройство и общинска собственост” и на негово място се вписва текста „Отдел”Териториално 

и селищно устройство и общинска собственост”  
 

 

§5. Досегашния текст на чл. 69, ал. 1 се допълва по следния начин и придобива следната редакция:  

 „(1) Кметът на общината назначава комисия от 7 члена за провеждане на публичен търг, 

която се състои от трима служители от общинска администрация и четирима общински 

съветника, избрани от Общински съвет, предложени от Председателя на съвета, като 

задължително в нейния състав се включва правоспособен юрист. Kметовете на кметства или 

кметските наместници се включват в състава на комисиите по провеждането на търговете 

или конкурсите на мястото на единия от служителите от общинска администрация в 

случаите, в които предоставянето под наем, под аренда или разпореждането с имоти на 

територията на съответното населено място се извършва от кмета на общината” 
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§6. В досегашния чл.76, ал.7 се заличава текста „Дирекция „териториално и селищно устройство и 

общинска собственост” и на негово място се вписва текста „Отдел”Териториално и селищно 

устройство и общинска собственост”  
 

§7. Досегашния текст на чл. 81, ал. 1 се допълва по следния начин и придобива следната редакция:  

„(1) Кметът на общината назначава комисия от 7 членове за провеждане на публично 

оповестения конкурс, която се състои от трима служители от общинска администрация и 

четирима общински съветници, избрани от Общински съвет, предложени от Председателя на 

съвета, като задължително в нейния състав се включва правоспособен юрист. Kметовете на 

кметства или кметските наместници се включват в състава на комисиите по провеждането на 

търговете или конкурсите на мястото на единия от служителите от общинска администрация в 

случаите, в които предоставянето под наем, под аренда или разпореждането с имоти на 

територията на съответното населено място се извършва от кмета на общината.” 

 

 

§8. Досегашния текст на чл. 84, ал.1, т.2  се изменя като се зачерква текста „политически парии и ” 

придобива следния вид: 
“2. За помещения, предоставени под наем на общинските ръководства на синдикални организации” 

 
 

 

Приложение: (съгласно текста) 
 

 

                   

                                                                         

 

 

 

 

инж.Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 
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Приложение №1 

МОТИВИ 
 

към проекта за решение за изменение на Наредба за  реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество  

 

 

 

 

1. Причини, които налагат приемането на настоящата наредба. 

 

Съгласно Одитен доклад, приет с Решение № 121 от 02.06.2022г. на Сметна палата на 

Република България и проверката, извършена в частта на нормативната осигуреност, Община Горна 

Оряховица има предоставена констатация, че Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество е съобразена с действащата правна рамка в периода на 

проверката, с малки изключения, които трябва да бъдат отстранени. 

Разпоредбата на чл. 69, ал. 1 и чл. 81, ал. 1 от НРПУРОИ да отговаря на изискването на чл. 

8, ал. 7 от ЗОС (ред. ДВ, 107/2020 г) и да се предвиди в състава на назначената от кмета комисия за 

провеждане на търг или конкурс да се включат кметовете на кметствата или определени от тях 

служители в случаите, в които предоставените под наем или разпореждане имоти са на територията 

на кметството. 

В  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

следва да се отрази изменението на чл. 8, ал. 9 от ЗОС (ред. ДВ, бр. 96/2017 г.) във връзка с приемане 

на план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите по 

предложение на кмета на Общината. 

 

Разпоредбите в наредбата, относно определянето на наемната цена за помещенията, отдавани 

на политически партии, следва да се актуализират във връзка с изменението на чл. 14, ал. 4 от ЗОС 

(ДВ, бр. 60/2019 г., в сила от 30.07.2019 г.), определящ безвъзмездното предоставяне от кмета на 

Общината на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост за нуждите на общинските 

ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за 

политическите партии. 

Наредбата следва да се съобрази с разпоредбата на чл. 15а, ал. 1 от ЗОС (ред. ДВ, бр. 60/2019 

г.) във връзка с прекратяването на договорите с политическа партия, когато партията престане да 

отговаря на условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен закон, както и в 

случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии (ЗПП). 

 

В Устройствения правилник, утвърден със заповед №350/31.01.2020 г. на кмета на общината, 

е посочен отдел „Териториално и селищно устройство и общинска собственост“. В разпоредбите на 

чл. 42, ал. 3, чл. 46, ал. 2 и чл. 76, ал. 7 от НРПУРОИ е посочена  дирекция „Териториално и 

селищно устройство и общинска собственост“. Текстовете на НРПУРОИ трябва да се 

синхронизират с устройствения правилник. 

 

2. Целите, които се поставят. 

Привеждане на разпоредбите в съответствие с нормативната уредба от по-висока степен.  

 

   3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба. 
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Не са необходими допълнителни финансов и други средства за прилагане на изменените 

разпоредби от нормативния акт. 

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Проектът за изменение на наредбата е съобразен с изискванията на Европейската харта за 

местното самоуправление, с приложимите към българското законодателство регламенти на 

Европейския парламент.  

 

Във връзка с чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за 

публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и 

прозрачност в действията на институциите, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен 

срок за предложения и становища по настоящия Проект на изменение на Наредбата. 

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Горна Оряховица, пл. 

„Георги Измирлиев“ №5 или на e-mail: obshtina@g-oryahovica.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител: 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obshtina@g-oryahovica.bg
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Приложение №2    

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за 

предложения и становища по настоящия проект на Наредба за 

изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество. Предложенията 

могат да бъдат депозирани в деловодството на Общината - гр. 

Горна Оряховица, пл. ”Георги Измирлиев” № 5 или по 

електронен път на email: obshtina@g-oryahovica.bg 

 

ПРОЕКТ! 

 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 
 

§1. Чл.3Б придобива следния вид: 
 “Чл.3Б /1/ „В изпълнение на стратегията по чл.3А Общински съвет Горна Оряховица 

приема план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за 

концесиите и годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост, по предложение на кмета на общината. 

     /2/Програмата   по чл.3Б се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за 

съответната година и може да се актуализира през годината, като при необходимост се 

актуализира  и общинския бюджет. 

    /3/Програмата по чл.3Б е в съответствие с плана за действие за общинските концесии и 

съдържа: 

1.Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост; 

2.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяни под наем, 

за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за 

учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия; 

3.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на 

граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които 

общината желае да получи в замяна; 

4.Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите 

за тяхното придобиване; 

5.Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване  на частни имоти; 

6.Обектите по т.5 от първостепенно значение; 

7. Други  данни, свързани с ефективното управление на общинската собственост, определени от 

общинския съвет. 

  /4/ Стратегията по чл.3А, планът за действие за общинсите концесии  и програмата по 

чл.3Б, както и промените  в тях се обявяват на населението, чрез публикуване в един местен 

вестник и обявяване на таблото за обяви в сградата на общината  и се публикуват на интернет 

страницата на Община Горна Оряховица.” 

 

 

§2. Чл.19 придобива следния вид: 
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 “Чл. 19 (1) Със заповед на кмета на общината се предоставят помещения, частна 

общинска собственост, на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на 

условията, предвидени в Закона за политическите партии. 

(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до кмета на общината 

писмено или устно, като заявителят избира формата и начина на заявяване и се придружават 

от копие на документ, доказващ кой представлява партията на общинско ниво. 

   

  (3) При наличие на подходящи свободни помещения – частна общинска собственост, 

кметът на общината издава заповед за безвъзмездно  настаняване без търг или конкурс за 

нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на 

условията, предвидени в Закона за политическите партии, въз основа на която се 

сключва договор за безвъзмездно ползване. 

             (4) Договорите с политическа партия се прекратяват, когато партията 

придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, престане 

да отговаря на условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен закон, 

както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии. 

Правоотношенията се прекратяват със заповед на кмета на общината, в която се посочва 

основанието за прекратяването на правоотношението, събраните доказателства и 

срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Заповедта на кмета на 

общината подлежи на обжалване пред административния съд по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, 

освен ако съдът разпореди друго. Решението на административния съд е окончателно. 

  (5) За провеждане на информационно – разяснителна кампания за национален 

референдум със заповед на Кмета на Общината се предоставят безвъзмездно на инициативния 

комитет и на застъпниците на алтернативната позиция подходящи помещения за провеждане на 

обсъждания и др. прояви по въпроса или въпросите на референдума.” 

 

§3. Чл.20 придобива следния вид: 
 “|Чл.20 (1) Със заповед на кмета на общината се предоставят под наем помещения, 

частна общинска собственост, на общинските ръководства на синдикалните организации. 

            (2) Договорите по ал.1 се сключват от кмета на общината за срок от 5 години при 

месечна наемна цена, определена в настоящата наредба.” 

 

§4. Чл.42 и чл.46 придобиват следния вид: 
„Чл. 42 (1) Право на настаняване в общинско ателие има гражданин с постоянно 

местоживеене на територията на общината, който отговаря на следните условия: 

1.  Да е хабилитиран научен работник или да упражнява творческа професия в областта 

на изкуството или културата; 

2.  Да не притежава собствено ателие; 

3.  Да не е придобивал ателие от общината или държавата след 13 март 1990г.; 

4.  Да не е прехвърлял жилище, вилен имот или ателие на трети лица след 13 март 1990 

година. 

(2) Желаещите да наемат ателие подават молба до кмета на общината, придружена 

от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по ал.1. 

(3) Молбите се картотекират в Отдел „Териториално и селищно устройство и 

общинска собственост”. 
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„Чл. 46 (1) Желаещите да наемат гараж подават молба до кмета на общината, 

придружена от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по чл. 45. 

   (2) Молбите се картотекират в Отдел „Териториално и селищно устройство и 

общинска собственост”.” 

 

 

§5. Чл.69  придобива следния вид: 
 Чл. 69 (1) Кметът на общината назначава комисия от 7 члена за провеждане на публичен 

търг, която се състои от трима служители от общинска администрация и четирима общински 

съветника, избрани от Общински съвет, предложени от Председателя на съвета, като 

задължително в нейния състав се включва правоспособен юрист. Kметовете на кметства или 

кметските наместници се включват в състава на комисиите по провеждането на 

търговете или конкурсите на мястото на единия от служителите от общинска 

администрация в случаите, в които предоставянето под наем, под аренда или 

разпореждането с имоти на територията на съответното населено място се извършва 

от кмета на общината. 

  (2) В заповедта за назначаването на комисия се определят и двама резервни 

членове. 

  

§6. Чл.76  придобива следния вид: 
 

 „Чл. 76 (1) Въз основа на резултатите от публичния търг за продажба и отстъпване 

право на строеж или отдаване под наем , кметът издава заповед, с която определя лицето 

спечелило търга, цената и условията на плащането, както и вида, размера и условията на други 

престации, ако са предвидени такива. 

   (2) Заповедта по ал. 1 се издава в седемдневен срок от датата на получаване на 

протокола по предходния член и се връчва на лицето. 

  (3) Лицето, спечелило търга е длъжно в 14-дневен срок от датата на влизане в сила 

на заповедта по ал.1, да извърши дължимото плащане, както и другите престации по сделката, 

определени в заповедта,както и да сключи договор с кмета на общината. 

  (4) Ако лицето, спечелило търга, не извърши действията по предходната алинея се 

счита, че то се отказва от сключване на сделката. В този случай внесеният от него депозит се 

задържа. 

  (5) В случаите на ал. 4 се поканва заелият второ място участник. Неявяването на 

същия в 14 - дневен срок от получаването на поканата се счита за отказ, внесеният от него 

депозит се задържа, а кметът на Общината обявява нов търг. 

  (6) Счита се, че лицето е придобило право на собственост или друго ограничено 

вещно право върху обекта - предмет на търга, от датата на изплащане на определената цена и 

сключване на договора. Това обстоятелство се отбелязва в сключвания договор. 

  (7) Договорите за прехвърляне право на собственост или за ограничено вещно 

право, се вписват от съдията по вписванията по местонахождението на имота, от лицето 

спечелило търга. То представя един екземпляр от вписания договор в Отдел „Териториално и 

селищно устройство и общинска собственост” за съхраняване и извършване на 

необходимите записи в актовите книги.» 

  

§7. Чл.81  придобива следния вид: 
 “Чл. 81 (1) Кметът на общината назначава комисия от 7 членове за провеждане на 

публично оповестения конкурс, която се състои от трима служители от общинска 

администрация и четирима общински съветници, избрани от Общински съвет, предложени от 

Председателя на съвета, като задължително в нейния състав се включва правоспособен юрист. 
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Kметовете на кметства или кметските наместници се включват в състава на комисиите 

по провеждането на търговете или конкурсите на мястото на единия от служителите 

от общинска администрация в случаите, в които предоставянето под наем, под аренда 

или разпореждането с имоти на територията на съответното населено място се 

извършва от кмета на общината. 

  (2) В заповедта за назначаването на комисия се определят и двама резервни 

членове.”” 

  

 

§8. Чл.84  придобива следния вид: 
 

 “Чл. 84 (1) Общински съвет Горна Оряховица определя месечни наемни базисни цени за 

помещения общинска собственост, както следва: 

 
 Вид обект Гр. Горна Оряховица Кметства 

IV–VIII  

функц. тип 

лв./кв.м 

I зона 

лв./кв.м 

II зона 

лв./кв.м 

III зона 

лв./кв.м 

IV зона 

лв./кв.м 

1 За помещения, предоставени под наем на  

юридически лица с нестопанска цел 

1,20 1,00 0,90 0,90 0,90 

2 За помещения, предоставени под наем на 

общинските ръководства на синдикални  

организации 

1,00 0,80 0,50 0,50 0,50 

3 За помещения за осъществяване на  

търговска и административна дейност 

4,50 4,00 3,50 3,00 3,00 

4 За помещения за осъществяване на  

производствена и/или складова дейност 

4,50 4,00 2,20 2,00 2,00 

5 За лекарски и стоматологични кабинети  4,50 4,00 3,50 2,50 1,50 

6 За офиси на банки 6,00 5,00 4,00 3,50 3,50 

7 Други 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

8 За помещения за ученическо и  

столово хранене 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

 

  (2) Определените базисни наемни цени не включват консумативните разходи и 

такса смет, които са за сметка на наемателя. 

  (3) Основната наемна цена за помещения, определени за наемане от лица с 

увреждания се намалява с 50 %.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


