
ПРОЕКТ! 

 

 ДО 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

гр. КАВАРНА 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

  от Цонко Здравков Цонев - Кмет на Община Каварна 

 
            Относно: Промяна на Наредбата за провеждане на публични търгове и 

публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 

общинско имущество на община Каварна. 

 

Дами и господа, общински съветници, 

      При многократното прилагане на действащата ни Наредба за провеждане на 

публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и 

разпореждане с общинско имущество на община Каварна се установи, че при 

провеждането на търговете за отдаване под наем на малки помещения /павилиони/, 

терени по реда на чл.56 от ЗУТ и маломерни терени в регулация за обработка, 

селскостопански дейности, поставяне на пчелни кошери, оранжерии се появява едно 

голямо неудобство за участниците в търга, а именно  да представят Удостоверение 

от НАП, че нямат не погасени задължения към държавата. Това удостоверение се 

издава само от офиса на НАП в гр.Добрич и то лично на лицето или на 

упълномощено лице, което означава, че стойността на този документ излиза  около 

50лв., за двама кандидати съответно 100лв. А годишната наемна цена на тези имоти 

възлиза в рамките от 4  до 30лв. 

              Във връзка с гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе 

следното проекто: 

Р Е Ш Е Н И Е: 

На основание чл.21, ал.2  от ЗМСМА и във връзка с чл.8 от ЗОС, 

Общинският съвет – Каварна променя Наредба за провеждане на публични търгове и 

публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 

общинско имущество на община Каварна, както следва: 

§1. Създава нова алинея 2 към чл.9 с текст:   

„(2) При провеждане на  публичен търг за отдаване под наем на малки 

помещения /павилиони/, терени по реда на чл.56 от ЗУТ и маломерни терени в 

регулация за обработка и селскостопански дейности, към заявлението за участие в 

търга, кандидатите не прилагат Удостоверение от НАП, че няма не погасени 

задължения към държавата. 

§2. Досегашната алинея 2 на чл.9 става алинея 3.  

 

        КМЕТ: 

            / Ц. Цонев / 
Изготвил:………………….. 

Спец.”ОС”- М.Стойчева 

Съгласувал: ………………...                                                                             

Н-к отдел “АП”-Св. Цонкова                                                    гр.Каварна -09.03.2011г. 

 


