
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на Община Смолян 

       

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост с 

идентификатор  67653.583.62, ведно с масивни сгради  с  идентификатори    

67653.583.62.1, 67653.583.62.2  по Кадастрална карта на гр.Смолян  по реда на 

Закона за общинската собственост  
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

В рамките на проект на Община Смолян с наименование 

„Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида – предпоставка за 

икономически растеж чрез активно териториално сътрудничество“, финансиран 

по програма Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-

2013“ е изграден Посетителски информационен център (ПИЦ) в обект частна 

общинска собственост,  намиращ се в имот  с идентификатор  67653.583.62  в 

УПИ I , кв.277 (нов), местност „Соскувчански дол”, осигуряващ достъп до 

екопътека „Каньон на водопадите”.  

 С цел продължаване устойчивостта по реализирания проект и по-ефективно 

управление на общинската собственост, е целесъобразно да се предприемат 

действия по отдаването под наем на гореописания обект. 

 Сградата на ПИЦ е изградена в традиционен за Родопите стил. Функциите 

на сградата са място за обучение, семинари и изходна база за пешеходни преходи 

към екопътека „Каньон на водопадите“.  

Сградата се състои от две тела: 

- Едноетажна част: разположени санитарен възел за ползване от преминаващи 

туристи-по една клетка за мъже и жени, отделно една клетка за инвалиди. До тях 

е обособен навес за дърва. Зад санитарните възли с отделен вход от запад се 

разполага водно стопанство - помещение в което са разположени черпателен 

резервоар, пречиствателно съоръжение-модулен тип, резервоар за питейна вода, 

помпено хидрофорна уредба и съоръжение за дезинфекция на водата. 

- Двуетажна част: на първо ниво на сградата са обособени главния вход, 

предверие с гардероб (6,53 кв.м.), експозиционна зала (62,40 кв.м.), санитарен 

възел(2,74 кв.м.) и умивалня 2,40 кв.м. В обема на залата е проектирана стълбата 

за втория етаж. 

На втори етаж са разположени зала за обучение (36,13кв.м.), две 

помещения за нощуване (персонал, лектори) с два санитарни възела. Към едната 

спалня е обособена малка тераса (3,52 кв.м.). 

Във връзка с осигуряване на целогодишно стопанисване на обекта  и по-

добрата и ефективна поддръжка на имота и на основание  чл.8 ал.9  и чл.14, ал.1 



от Закона за общинската собственост, чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 ал. 2 чл. 27 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам 

на Общинския съвет да вземе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 І. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 година приета с Решение № 1021/30.01.2019 

година на Общински съвет Смолян в Приложение № 7 - Прогнозен списък на 

имотите общинска собственост, подходящи за управление и разпореждане 

(отдаване под наем), както следва : 

 

1. Посетителски информационен център, находящ се в масивна сграда с 

идентификатор  67653.583.62.1 със застроена площ  147 кв.м.,на два етажа и 

масивна сграда  с идентификатор, 67653.583.62.2   със застроена площ  18 кв.м. 

на един етаж разположени в поземлен имот с идентификатор 67653.583.62, УПИ 

I-посетителски център,кв.277, м-ст. Сосковчето, гр.Смолян, Актувани с акт за 

частна общинска собственост  № 1741/16.12.2013 г., вписан  в службата по 

вписвания с акт №5, том I, н.д.5/2014, вх. №10/07.01.2014, парт.№17426/ 

25264,25265. 

 

II.  Дава съгласие за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване 

под наем на Посетителски информационен център, находящ се в масивна сграда с 

идентификатор  67653.583.62.1 със застроена площ  147 кв.м.,на два етажа и 

масивна сграда  с идентификатор, 67653.583.62.2   със застроена площ  18 кв.м. 

на един етаж разположени в поземлен имот с идентификатор 67653.583.62, УПИ 

I-посетителски център,кв.277, м-ст. Сосковчето, гр.Смолян, Актувани с акт за 

частна общинска собственост  № 1741/16.12.2013 г., вписан  в службата по 

вписвания с акт №5, том I, н.д.5/2014, вх. №10/07.01.2014, парт.№17426/ 

25264,25265. 

 

ІІІ. Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да отговарят 

на следните минимални условия : 

1.  Минималната наемна месечна цена не може да бъде по–ниска от 150,00 лева 

(сто и петдесет лева) без ДДС.  

2. Кандидатите да развият обекта като  Посетителски информационен център в 

УПИ I , кв.277 (нов), м-ст „Соскувчански дол”, включващ следните дейности:   

2.1. Осигуряване на достъп  до екопътека „Каньон на водопадите” -целогодишно 

2.2. Осигуряване на екскурзовод и планински водач. 

2.3. Провеждане на семинари.  

2.4. Осигуряване на целогодишна охрана на обекта . 

3. Кандидатите да разкрият най-малко 3 работни места.  

IV.Изисквания и критерии за оценка на офертите : 

1.Минималната наемна месечна цена  с тежест в комплексната оценка – 50 % 



2.Разработване на програма за развитие на Посетителски информационен 

център  – с тежест в комплексната оценка 40 % 

3.Разкриване на работни места  минимум 3 работни места – с тежест в 

комплексната оценка  10 % 

Оценката на представените предложения от участниците се изчислява на база на 

комплексна оценка (КО), която се формира по следната формула: 

КО=Ц+П+С 

Показател (Ц) - Оферирана месечна наемна цена с тежест в комплексната оценка 

– (50 т.)  

Показател (П) Разработване на програма за развитие на Посетителски 

информационен център - (40 т.) 

Показател (С) – Разкриване на работни места с тежест в комплексната оценка –   

(10 т.). 

4. Задължителни конкурсни условия: 

 – стопанисване на екопътека „Каньона на водопадите“ като се извършва 

необходимата поддръжка на инфраструктурата по трасето включително и 

указателните табели по него; 

- цените на предоставените от посетителския център услуги да не са по-високи 

от тези в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги в Община Смолян.  

5.Насрещни предложения благоприятни за община Смолян с конкретно 

стойностно изражение в лева.  

V. Възлага на кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да 

извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането на 

публично оповестения конкурс, да утвърди спечелилия участник и да подпише 

договор за отдаване под наем за срок от 10 ( десет) години.  
 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:  / П / 

                  /Н. МЕЛЕМОВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


