
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ ДЗ-29-00-19 
Дата: 12.03.2019 г. 
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ВЕТОВО 

 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от д-р Мехмед Хасан Мехмед 

Председател на Общински съвет – Ветово 

 

 

правно основание: 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация (ЗМСМА); 

чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост; 

чл. 14, ал. 1 от Наредба № 2 на Общински съвет – Ветово; 

чл. 2, ал. 1, т. 12 от Наредба № 4 на Общински съвет – Ветово. 

 

 

 

ОТНОСНО:  Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ Масивна двуетажна сграда „Детска 

градина“ – Корпус Б, със застроена площ 612,00 кв. м., разположена в 

УПИ XIX, кв. 19 по плана на село Смирненски, община Ветово. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на Общинска администрация – Ветово е постъпило заявление с вх. № 

09-1223-1/17.07.2018 г. от Нихедим Шабан Сатъ – управител на „Бати Мод“ ЕООД, със 

седалище и адрес на управление: село Смирненски, община Ветово, ул. „Росица“ № 3, с 

искане за наемане на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 

Масивна двуетажна сграда „Детска градина“, разположена в УПИ XIX, кв. 19 по плана на 

село Смирненски, община Ветово. В заявлението си господин Нихедим Сатъ пише, че  иска 

да наеме имота с цел откриване на шивашки цех. 

Имотът, предмет на искането,  е частна общинска собственост и представлява 

Масивна двуетажна сграда „Детска градина“ – Корпус Б, със застроена площ 612,00 кв. м., 

находящо се в дворно място с площ 4000,00 кв. м., образуващо УПИ XIX, кв. 19 по плана на 

село Смирненски, община Ветово. На база на съкращения и преструктуриране на групите в 

детската градина в село Смирненски, община Ветово, с Решение № 613 по Протокол № 13 от 

12.09.2000 г. Общински съвет – Ветово обявява част от имот – публична общинска 

собственост, представляващ „Детска градина“ – корпус Б, със застроена площ 612,00 кв. м. 
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на два етажа и дворно място от 4000 кв. м. по Акт за публична общинска собственост 

(АПОС) № 9/96 от 14.05.1997 г., за имот частна общинска собственост. На база на това 

решение е съставен нов АКТ за частна общинска собственост (АЧОС), вписан под № 383 от 

15.09.2000 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел „Общинска 

собственост“ към община Ветово. Имотът е отдаван през годините за други нужди, като 

последният договор за наем е прекратен на 01.11.2017 г. 

В тази връзка, за да се отдаде за възмездно ползване горецитираният имот, трябва да 

са налице разпоредбите на чл. 305, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование: „Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или 

преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за 

личностното развитие, за които няма обществена потребност за ползването им за дейностите 

по ал. 1, могат да ползват и за други дейности при едновременно изпълнение на следните 

условия: 

1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването 

им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности; 

2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, 

изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината; 

3. населеното място е с население под 5 хиляди души.“ 

Във връзка с това е изпратено писмо до Министъра на образованието и науката за 

изразяване на становище (Писмо с изх. № 04-02-8/12.09.2018 г.). получен е отказ от негова 

страна, поради това, че няма представено положително становище на кмета на община 

Ветово, изготвено въз основа на оценка на потребностите за отглеждане, възпитание, 

социализация и обучение в общината след анализ на мрежата от детски градини и 

положително становище от Регионалното управление на образованието – Русе, 

изготвено въз основа на оценка на потребностите за отглеждане, възпитание, социализация и 

обучение в общината след анализ на мрежата от детски градини. (Писмо с вх. № 04-02-

8#2/04.10.2018 г.) 

Изпратено е писмо до РУО – Русе (Писмо с изх. № 17-26-43/18.10.2018 г.) и е 

получено положително становище от Началника на РУО – Русе (Писмо с вх. № 17-26-

46/26.11.2018 г.), което заедно със становището на кмета на община Ветово, е изпратено до 

Министъра на образованието и науката за изразяване на становище (Писмо с изх. № 04-02-

8#2/12.11.2018 г.) 

Получен е отговор от Министъра на образованието и науката (Писмо с вх. № 04-02-

11/29.11.2018 г.), в което пише, че Министърът дава положително становище по чл. 305, 

ал. 2 от ЗПУО, че общината няма образователна потребност от горецитирания имот 

и отказва да се произнесе за отдаване под наем на сградата за шивашки цех с мотиви, 

изложени в писмото. 

Началната тръжна наемна цена, определена по Наредба № 4за базисните (начални) 

цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – 

общинска собственост на Общински съвет – Ветово – чл. 2, ал. 1, т. 12, е 918,00 лв. с ДДС 

месечен наем. 

Последният договор за наем за гореупоменатия имот е прекратен, считано от 

01.11.2017 г. и е освободен за отдаване. Имотът е включен в Програмата за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 година. 

 Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Ветово да приеме следното  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал. 1 от 

Наредба № 2 на Общински съвет – Ветово и чл. 2, ал. 1, т. 12 от Наредба № 4  за базисните 

(начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно 

предназначение – общинска собственост на Общински съвет – Ветово, Общински съвет – 

Ветово 



  

 

РЕШИ: 

 

 I. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна 

двуетажна сграда „Детска градина“ – корпус Б, със застроена площ 612,00 (шестстотин и 

дванадесет) кв. м., разположен в УПИ XIX, кв. 19 по плана на село Смирненски, община 

Ветово, актуван с АЧОС №383 от 15.09.2000 г., за срок от 10 (десет) години, с начална 

тръжна цена 918,00 лева (Деветстотин и осемнадесет лева) с ДДС месечен наем. 

 II. Одобрява проект на договор за наем, неразделна част от решението. 

 III. Упълномощава кмета на община Ветово да организира търга и сключи договор за 

наем. 

 

 

 

 МОТИВИ: Чрез отдаването под наем на горецитирания имот община Ветово ще 

подпомогне бизнес инициативата на инвеститора, ще се разкрият нови работни места, което 

ще е само в интерес и в полза на населението на село Смирненски. 

Чрез отдаването под наем на имота ще се реализират постъпления в бюджета на 

община Ветово, ще се изпълни Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в община Ветово през 2018 година и от друга страна сградата ще бъде 

ремонтирана и подновена. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед, /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 
 


