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 ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

        На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.25, ал.1, чл. 26, ал. 1 и чл. 67, ал. 1,2,3,4,5 и 7 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, във връзка с Решения № 655/21.12.2017 г. и № 
849/07.06.2018 г. и на Общински съвет – Смолян 

 

З А П О В Я Д В А М : 
 

    І. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване  за отдаване 
под наем  на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община 
Смолян, намиращи се в землищата на с. Широка лъка, с. Чокманово и с. 
Полковник Серафимово  

 
 

  
1. Поземлен имот с идентификатор 
83274.851.418 с площ 61932 кв. м. 
/61.932 декара/, начин на трайно 
ползване нива, землище с. Широка 
лъка, общ. Смолян, с начален годишен 
наем – 1238.64 лв. и с внесен депозит 
– 247.73лв., с начален час – 09.00 ч.. 
Решение № 655/21.12.2017г. 

 2.Поземлен имот с № по КВС 001134 
с площ 2169 кв. м. /2.169 декара/, 
начин на трайно ползване нива, 
землище с. Полковник Серафимово, 
ЕКТ 57282, общ. Смолян, с начален 
годишен наем – 43,38 лв. и с внесен 
депозит – 8,68 лв., с начален час – 
09.10 ч.. Решение № 655/21.12.2017г. 

3.Поземлен имот с идентификатор 
81520.3.225 с площ 1968 кв. м. /1.968 
декара/, начин на трайно ползване 
нива, землище с. Чокмааново, общ. 
Смолян, с начален годишен наем – 
39.36 лв. и с внесен депозит – 7.87лв., 
с начален час – 09.20 ч.. 
Решение № 849/07.06.2018г. 

4.Поземлен имот с идентификатор 
81520.3.71 с площ 1596 кв. м. /1596 
декара/, начин на трайно ползване 
нива, землище с. Чокмааново, общ. 
Смолян, с начален годишен наем – 
31.92 лв. и с внесен депозит – 6.38лв., 
с начален час – 09.30 ч.. 
Решение № 849/07.06.2018г. 

5.Поземлен имот с идентификатор 
81520.5.16 с площ 2937 кв. м. /2937 
декара/, начин на трайно ползване 
нива, землище с. Чокмааново, общ. 
Смолян, с начален годишен наем – 
58.74 лв. и с внесен депозит – 11.75лв., 
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с начален час – 09.40 ч.. 
Решение № 849/07.06.2018г. 

 

ІІ. До участие в търговете да се допускат кандидати, представили 
всички необходими документи : 

1) Оферта. В нея се отбелязва:   
 -името на участникът, точен адрес, телефон за връзка; 
 -имота, който кандидатът желае да наеме; 

 -размера на годишния наем, който се предлага, но не по – малък от 
обявения начален годишен наем за имота. 

 -периода за наемане на имота в години, който кандидата желае да ползва, 
но да не е по дълъг от 10 /десет/ години; 

2)Квитанция/вносна бележка, с отбелязан кадастрален № на имот или № 
по КВС, за който е внесен депозит в размер на 20% от началния годишен наем 
за участие, внесен по банкова сметка BG 66 IАBG 7491 3350005003, при   
“Интернешънъл Асет Банк” АД – клон Смолян, BIC код IABGBGSF. 

Началните тръжни цени на декар за орни земи - 20 лева са определени в 
приложение № 6 от Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги в Община Смолян; 

3)Декларация, че участникът е запознат с фактическото състояние, 
разположението и особените характеристики на имота, който желае да наеме. 
Декларацията по тази точка, кандидатите получават в стаи 230, 231 и 233 на 
Общинска администрация - Смолян до 21.09.2018 година включително.  

4)Удостоверение, че участникът няма задължения към Община Смолян 
за неплатени наеми и консумативи за минали периоди – получава се в стая 429 
на Общинска администрация Смолян; 

5)Удостоверение за наличие или липса на задължения на участникът, 
касаещи местни данъци и такси  - получаване от Дирекция „ФСДБ” - „Местни 
данъци и такси” Смолян;  

Документите за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен 
плик, върху който се отбелязва името на участника, точен адрес или името на 
упълномощеното лице, кадастралния номер и номера на позицията която 
заема желания за наемане имот в настоящата Заповед. В него се поставя първи 
не прозрачен плик/плик № 1/, включващ всички документи посочени в раздел 
ІІ, от точка 2 до точка 5 и втори не прозрачен плик/плик № 2/ с подписана от 
кандидата оферта.  

  Липсата дори и на един документ е основание кандидатът да не бъде 
допуснат за     участие в търга.     

  Търговете да  се проведат на 25.09.2018 година в зала № 211 на 
Община Смолян.  

В същия ден и обявените по – горе часове се извършва приемане на 
офертите и допускане на кандидатите. 
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Участниците се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на 
документ за самоличност и пълномощно – в случаите на упълномощаване.   

ІІІ. Определям комисия в състав: 
Председател: инж. Йордан Щонов – Директор на дирекция „УТ”;                                    
Членове:  1.Георги Кисьов – юрисконсулт  в дирекция „УТ“ при Община 

Смолян, той и правоспособен юрист; 
2.Мая Кокаларова  - гл.експерт в „ОС” при Община  Смолян; 
3.Иван Карабетев – мл. експерт в „СГ” при Община  Смолян; 
4.Тодора Гарова – старши счетоводител  при Община Смолян 

Резервни членове :  
1. Станка Делирадева–  ст. юрисконсулт в дирекция  „ ПНО” 
2. Роза Лалева – старши счетоводител  при Община Смолян. 

   ІV. На комисията възлагам: 
 1.Да организира и проведе  публично оповестените търгове за отдаване 

под наем на горе описаните имоти  
  2.Да определи кандидатите, които ще бъдат допуснати до участие в 

търговете и да изготви протоколи за провеждането им. 
     V. Обявление за   търговете  да се публикува в един местен вестник и 
в интернет страницата на Община Смолян в сроковете по чл.68, ал.3  
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

              Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение 
и изпълнение.     

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред 
Административен съд Смолян по реда на Административно процесуалния 
кодекс.  

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН                   
         НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ _______ 

 


