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ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост по 
реда на Закона за общинската собственост   
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Съгласно чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост – свободни имоти или 

части от тях публична общинска собственост, могат да се отдават под наем след решение 
на общински съвет и провеждане на публично оповестен конкурс или публичен търг за 
срок до 10 години .  

Поради липсата на необходимия финансов ресурс към настоящият момент за 
изграждане на паркинг  и належащата необходимост от такъв в района  между хотел 
„Кипарис Алфа“ и бившия Младежки дом се установи, че  има подходящо  място  
находащо се   в кв. 9  поземлен имот  с идентификатор 67653.934.188  по Кадастрална 
карта и кадастрални регистри на гр.Смолян с реално използваемата площ  599 кв.м. 
(петстотин деветдесет и девет  кв.м.). 

Във връзка с горното е изготвен инвестиционен проект, както следва: 
Предвидени са 13 (тринадесет ) броя паркоместа, изграждане на декоративна 

бетонова стена от югозапад и северозапад на паркинга, а от североизток и югоизток –
бетонови бордюри 18/35/50. Необходимата площ за реализиране на   проекта е показана в 
защрихованата част на чертеж № 1 и е 599 кв.м. (петстотин деветдесет и девет  кв.м.).  

Във връзка с това, предлагам да се отдаде под наем част от имот публична 
общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс  по реда на Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва :  

Част от поземлен имот с идентификатор 67653.934.188  по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на гр.Смолян реално използваема площ 599 кв.м.(петстотин 
деветдесет и девет  кв.м  ) за реализиране на паркинг с 13 броя (тринадесет ) паркоместа. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл.8 ал.9 и чл.14, ал. 7 и ал.8 от 
Закона за общинската собственост, чл.21 ал.1 и ал.2  и чл. 84 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал.1 т. 8  и 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 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински 
съвет Смолян в Прогнозен списък на имотите общинска собственост, подходящи за 
управление и разпореждане (отдаване под наем), както следва : 

Площ за изграждане на паркинг с 13 броя паркоместа  находящи се между хотел 
„Кипарис Алфа“ и бившия Младежки дом в поземлен имот с идентификатор 
67653.934.188  по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Смолян,  улична 



регулация с реално използваема площ 599 кв.м.(петстотин деветдесет и девет  кв.м) 
съгласно инвестиционен проект по защрихована част от  чертеж № 1 .  

 
ІІ. Дава съгласие за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под 

наем на част от поземлен имот с идентификатор 67653.934.188  по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на гр.Смолян с реално използваема площ  599 кв.м.(петстотин 
деветдесет и девет  кв.м  ) съгласно представен инвестиционен проект по защрихована 
част от  чертеж № 1 за изграждане на паркинг с 13 броя паркоместа  находящи се между 
хотел „Кипарис Алфа“ и бившия Младежки дом .  

 
ІІІ. Определя следните условия на публично оповестения конкурс: 

1.  Минималната наемна годишна цена не може да бъде по–ниска от 1000 лева (хиляда 
лева) без ДДС.  
2. Кандидатите да представят инвестиционна програма за реализиране и изграждане на 
паркинг с тринадесет  паркоместа в съответствие с нормите на ЗУТ и ЗОС,  включваща : 
2.1  Предвидени инвестиции  в размер не по-малко от 49 276 лева, без ДДС   
със срок на изпълнение не повече от 12 месеца .  
2.2. Разкриване на 3 работни места. 
2.3. Насрещни предложения благоприятни за община Смолян.  
 

IV.Изисквания и критерии за оценка на предложенията: 
1.Минималната наемна годишна цена  с тежест в комплексната оценка – 30 % 
2.Размер на инвестициите – 60 % 
3.Работни места – 10 % 

Оценката на представените предложения от участниците се изчислява на база на 
комплексна оценка (КО), която се формира по следната формула: 
КО=Ц+И+Р 
Показател (Ц) - Оферирана годишна наемна цена с тежест в комплексната оценка – 30 % 
(30 т.)  
Показател (И) Размер на инвестицията и срок на изпълнение с тежест в комплексната 
оценка -  60 % (60 т.) 
Показател (Р) –Работни места с тежест в комплексната оценка –  10 % (10 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:����  
                  /Н. МЕЛЕМОВ/ 
 
    


