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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 № 173 

  
      гр. Копривщица           27.05.2021 година 

 
 

Съгласно чл.8, ал.1, ал.4 от ЗОС и на основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл. 83, ал.1, т.1 от НРПУРОИ на община Копривщица 

 
Общински съвет Копривщица РЕШИ: 

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

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

собственост както следва: 
- Сграда за търговия  с идентификатор 38558.4.372.5, с застроена 

площ 31,81 кв.м., находящ се в ПИ с идентификатор 38558.4.372 с АОС 

№65/15.12.1999г. – Начална месечна тръжна цена на обекта: 110,00 лв./ 
ДДС не е включена в цената и се начислява допълнително /Първа пушка/. 

- Помещение от сграда за търговия с идентификатор 38558.5.95.1, с 
застроена площ 20 кв.м., находящо се в ПИ с идентификатор 38558.5.95 с 
АОС №27/06.01.1997г. – Начална месечна тръжна цена на обекта: 70,00 лв. 

/ДДС не е включена в цената и се начислява допълнително /Автогара/. 
- Помещение от сграда за търговия с идентификатор 38558.5.95.1, с 

застроена площ 18 кв.м., находящо се в ПИ с идентификатор 38558.5.95 с 
АОС №27/06.01.1997г.– Начална месечна тръжна цена на обекта: 62,00 
лв./ ДДС не е включена в цената и се начислява допълнително /Автогара/.  

- Сграда за търговия  с идентификатор 38558.5.122.1, с застроена 
площ 13 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 38558.5.122 с АОС 

№1090/27.07.2012г. – Начална месечна тръжна цена на обекта: 44,00 лв./ 
ДДС не е включена в цената и се начислява допълнително /Павилион пред 
пощата/. 

- Сграда с идентификатор 38558.6.485.1 с застроена площ 67 кв.м., 
находяща се в ПИ с идентификатор 38558.6.485 с АОС №871/29.06.2011г.- 

Начална месечна тръжна цена на обекта:256,00лв./ ДДС не е включена в 
цената и се начислява допълнително /Трафопост до детската градина/.  

 

2. Определя начална месечна тръжна цена въз основа на направените 

оценки от лицензиран оценител за гореописаните имоти. 



 

2 по Решение 173 

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

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

предложените имоти – публична общинска собственост и чл.20, ал.2 от  

НРПУРОИ за предложените имоти – частна общинска собственост.   

 

 

 

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

проведено на 27.05.2021 год., Протокол №27/27.05.2021 год. по точка втора от 

дневния ред с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се, след 

направените обсъждания и е подпечатено с официалният печат на Общински съвет 

– Копривщица. 

 

 

 

 

 

 

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

        / Ц. Галинова/                     /Л.Цеков /  


