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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 183 
 

 гр. Копривщица       26.05.2017 година 

 

На основание чл.14 ал.1 ; ал. 2;ал. 3; ал.7 чл.8, ал.1, ал.4 от ЗОС; чл.14 и 

чл.20 от ПОДОСК; чл. 30, ал.3,чл.83 ал.1 т.1 от НУРПОИ; чл.24а, ал.5 от 

ЗСПЗЗ и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 

 

Общински съвет Копривщица реши: 
 

1. Да се проведе публичен търг с явно надаване за отдаване под наем 

по реда на Глава VIII от НРПУРОИ, за недвижими имоти общинска 

собственост,  както следва: 

a. Помещение от сграда с идентификатор 38558.6.444.5 с АОС 

№1323/03.11.2015г. (Бистро към Аквапарк), находяща се в ПИ 

с идентификатор 38558.6.444 с АОС №1323/03.11.2015г.  ,  - 

Месечен наем  - 203лв. без ДДС 

b. Вътрешен паркинг към Аквапарк, находящ се в ПИ с 

идентификатор 38558.6.444 с АОС №1323/03.11.2015г.  -  

Месечен наем   -   204лв. без ДДС 

c. Сграда за търговия /магазин  за сувенири /с идентификатор 

38558.4.372.3.    с площ 63 кв.м., находяща се в ПИ с 

идентификатор 38558.4.372 с  АОС№65/15.12.1999г. с 

АОС№65/15.12.1999г.-    Месечен наем -  217,67лв. без  ДДС 

d. Сграда за търговия /магазин  за сувенири / с идентификатор 

38558.4.372.5  с площ 26 кв.м., находяща се в ПИ с 
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идентификатор 38558.4.372  с АОС№65/15.12.1999г. -  

Месечен наем -     89 лв. без  ДДС 

e. Сграда  за търговия/магазин/ с идентификатор 38558.5.122.1 с  

площ  13 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 38558.5.122 

с АОС №1/01.06.1996г. -    Месечен наем  - 44,04 лв. без ДДС 

f. Сграда  за битови  услуги /тоалетна– „20–Април“ / с 

идентификатор 38558.5.47.1  с площ  32 кв. м., находяща се в 

ПИ с идентификатор 38558.5.47 -  Месечен наем-  29,60лв. без 

ДДС 

g. Сграда  за битови  услуги /тоалетна- кооперативен пазар / с 

идентификатор 38558.5.106.3  с площ  12 кв. м., находяща се в 

ПИ с идентификатор 38558.5.106 с АОС №154/14.05.2002г.  -  

Месечен наем- 12лв. без ДДС 

h. Поземлен имот с идентификатор 38558.11.471  с  площ 2771 

кв.м.  м.“Попска река-4“/ с предназначение на земята за  

животновъден комплекс/ с АОС№1191/04.02.2015г. -   

Годишен наем -224лв. без ДДС 

2. Определя първоначална наемна цена въз основа на направените 

оценки от лицензиран оценител за гореописаните имоти. 

3. Въз основа на резултатите от търга да се сключат договори за наем 

от кмета на общината за срок от 5год., съгласно чл.16 от НРПУРОИ 

за  предложените имоти – публична общинска собственост и чл.20, 

ал.2 от НРПУРОИ за предложените имоти – частна общинска 

собственост.  

4. Помещение от сграда с идентификатор 38558.6.444.5 (Бистро към 

Аквапарк), находяща се в ПИ с идентификатор 38558.6.444 с АОС 

№1323/03.11.2015г.  и вътрешен паркинг към Аквапарк, находящ се в 

ПИ с идентификатор 38558.6.444 да се ползват в рамките на 

определения със Заповед №70/11.04.2017год. летен период за къпане.  

 

 

Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица, 

проведено на 26.05.2017 год., Протокол № 23/26.05.2017 год. по първа  точка от 

дневния ред с 6 гласа „за”, 3 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”  след направените 

обсъждания и е подпечатано с официалният печат на Общински съвет – Копривщица.  

 

 

Протоколист:…п…………….     Председател ОбС:…п………… 

               / М. Тороманова/          /Р. Христов / 


