
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на Община Смолян 

       

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост ведно с 

масивни сгради с идентификатори 67653.919.160.1, 67653.919.160.2, 

67653.919.160.3 по кадастрална карта на гр.Смолян, кв.Райково по реда на 

Закона за общинската собственост  
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В рамките на проект „По-добри възможности за работа чрез 

сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа“, финансиран по 

Програма Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-

2013, изпълнен от Община Смолян, е създаден център за обучение, подкрепа на 

предприемачеството и транс-гранични инициативи. За целта е рeновирана  

сградата на Алибеев конак, гр. Смолян, който е  частна общинска собственост  и 

се намира в имот с идентификатор  67653.919.160 по кадастрална карта на 

гр.Смолян. 

С цел продължаване  устойчивостта на реализирания проект и по-доброто и 

по-ефективно стопанисване на центъра и общинската собственост като цяло, е 

целесъобразно същия да бъда отдаден по наем. За да се осигури устойчивост е 

необходимо обекта да се управлява  като регионален обединяващ център насочен 

към разнопосочни образователни институции и организации от региона, 

работещи за повишаване на квалификацията на човешките ресурси, 

информираността на населението за възможностите на отворения пазар на труда 

и перспективите за развитие на бизнеса.  

 За постигане на своите цели обекта трябва да функционира като средищен 

център за организиране на обучения, включително и чрез интернет-платформа 

разработена по проекта, както и модул за обучение за начинаещи по гръцки език.                                                             

 В центъра са обособени зали подходящи за обучения, семинари за фирми, 

обмяна на опит с представители от бранша, срещи на представители на фирми в 

областта на образование, заетостта и други, от региона. 

Във връзка със специфичната дейност и по-ефективно управление и по-

добро стопанисване и поддържане 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 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 2018 година приета с Решение № 658/21.12.2017 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.Масивна сграда  с идентификатор 67653.919.160.1 със застроена площ 402 

кв.м. на два етажа, масивна сграда   с идентификатор 67653.919.160.2 със 

застроена площ 90 кв.м. на два етажа  и  втори етаж от масивна сграда с 

идентификатор 67653.919.160.3 със застроена площ 183 кв.м., находящи се в 

поземлен имот с идентификатор 67653.919.160, УПИ V-Творческа база на 

КИК,кв. 13 по плана на гр.Смолян, кв.Райково, Актувани с акт за частна 

общинска собственост  № 1377/24.07.2008 г., вписан  в службата по вписвания с 

№ 32, том X , н.д.2207, вх.рег. № 2585/21.08.2008 г. . 

 

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

под наем на Масивна сграда  с идентификатор 67653.919.160.1 със застроена 

площ 402 кв.м. на два етажа, масивна сграда   с идентификатор 67653.919.160.2  

със застроена площ 90 кв.м. на два етажа  и  втори етаж от масивна сграда  с 

идентификатор 67653.919.160.3  със застроена площ 183 кв.м., находящи се в 

поземлен имот с идентификатор 67653.919.160, УПИ V-Творческа база на 

КИК,кв. 13 по плана на гр.Смолян, кв.Райково, Актувани с акт за частна 

общинска собственост  № 1377/24.07.2008 г., вписан  в службата по вписвания с 

№ 32, том X , н.д.2207, вх.рег. №2585/21.08.2008 г.  

 

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

следните минимални условия  

 

1.  Минималната наемна месечна цена не може да бъде по–ниска от 650,00 лева 

(шестстотин и петдесет лева) без ДДС.  

2. Кандидатите да разработят обекта като Регионален обединяващ център, 

включващ следните дейности:   

2.1 Информационни срещи на трайно безработни групи с представители на 

бюрата по труда и агенцията по заетостта; 

2.2 Средищен център за организиране на обучения - чрез интернет-платформата 

разработена по проекта (модул за обучение за начинаещи по гръцки език с възможност за 

разработване и на други модули на същия принцип). 

2.3 Разработване на теми свързани с предприемачеството и особеностите в 

икономическата  и природната среда в региона; 

2.4 Семинари за представителите на селскостопанския бизнес от региона и 

разпространяване на актуална информация за възможностите за еврофинансиране 

и развитие на бизнеса. Изнасяне на информация за добри световни и европейски 

практики. 



3. Кандидатите да разкрият най-малко 5 работни места (организатор обучения, 

счетоводител, IT специалист, охрана и общ работник ) 

IV.Изисквания и критерии за оценка на офертите : 

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

2.Разработване на условия за подкрепа на предприемачеството  – с тежест в 

комплексната оценка 30 % 

3.Разкриване на работни места  минимум 5 работни места – с тежест в 

комплексната оценка  20 % 

Оценката на представените предложения от участниците се изчислява на база на 

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

КО=Ц+И+С 

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

– (50 т.)  

Показател (И) Обособяване на обекта като Център за обучение и подкрепа на 

предприемачеството  - (30 т.) 

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

(20 т.)  

4.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/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


