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ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение  за 
Кафе сладкарница ведно с помещение за услуги на населението по реда на Закона за 
общинската собственост  

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка със спецификата в управлението на имотите-публична общинска 
собственост, и реда предвиден в Закона за общинска собственост, а именно: части от имоти-
публична общинска собственост, могат да се отдават под наем след провеждане на публичен 
търг или публично оповестен конкурс; и предвид целесъобразното управление на имота, 
съобразно чл.11 от ЗОС, а именно: в интерес на населението в общината съобразно 
разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин,Община Смолян разполага със 
свободно помещение, както следва: 

Помещение за Кафе сладкарница с обща площ  246.72 кв.м, ведно с помещение за 
услуги на населението с използваема площ 439,31 кв.м, разположени в  административната 
сграда на Община Смолян с идентификатор 67653.918.43.12, ситуирана в поземлен имот с 
идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І, кв. 6 по 
ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., актувана с Акт за публична общинска собственост №430/15.01.2001 
г. 

Във връзка с по-доброто стопанисване на  помещенията  е необходимо е да се извърши 
цялостен ремонт  свързан с обновяване и модернизиране на Кафе сладкарницата и общите 
части. 

 
Всичко това предполага сериозни инвестиции, които  към настоящият момент Община 

Смолян не може да вложи. Поради липсата на необходимия финансов ресурс за поддържане  
на имота е целесъобразно да се отдаде под наем за срок от 10 години, при спазване на 
определени конкурсни условия.   
      Предвид гореизложеното и на основание  чл.14 ал.7 и ал. 8 от Закона за общинската 
собственост, чл.21 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   

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

І.Дава съгласие за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
Кафе сладкарница с обща площ  246,72 кв.м, ведно с помещение за услуги на населението с 
използваема площ 439,31 кв.м, разположени в  административната сграда на Община Смолян 



с идентификатор 67653.918.43.12, ситуирана в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 
по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., 
актувана с Акт за публична общинска собственост №430/15.01.2001 г. 

 
ІІ. Определя следните условия на публично оповестения конкурс: 

1. Минималната наемна годишна цена не може да бъде по–ниска от 5400 
(пет хиляди и четиристотин лева) лева, без ДДС ; 
2. Кандидатите да представят количествено-стойностна сметка за извършване на цялостен 
ремонт на  Кафе сладкарницата ; 
3. Срок на изпълнение до 6  месеца от датата на сключване на  договора. 
4.Други насрещни предложения благоприятни за Община Смолян с конкретно стойностно 
изражение в лева. 
 

ІІІ. Изисквания и Критерии за оценка на предложенията . 
1. Минимална наемна годишна цена с тежест в комплексната оценка – 60 %  
2.Количествено-стойностна сметка за извършване на цялостен ремонт на  Кафе 
сладкарницата  с тежест в комплексната оценка – 30 %  
3. Срок на изпълнение до 6  месеца от датата на сключване на  договора с тежест в 
комплексната оценка – 10 %  
4.Други насрещни предложения благоприятни за Община Смолян с конкретно стойностно 
изражение в лева. 
Оценката на представените предложения от участниците се изчислява на база комплексна 
оценка ( КО), която се формира по следния начин: 
КО= Ц+И+С , където  
Показател цена (Ц) = 60 т. 
Показател инвестиция (И)= 30 т. 
Показател срок (С) = 10 т. 
На първо място да бъде класиран кандидата получил най-висока комплексна оценка КО. 

ІV. 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/ 

 

 

 

 

 

 


