
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  
Кмет на Община Смолян 

    
ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем   
на обособени части от учебно заведение по  реда на Закона за общинската собственост. 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Предмет на настоящото предложение е отдаване под  наем на обособени части  от  

СОУ „ Отец Паисий ”, намиращо се в гр. Смолян, ул. „Дичо Петров „ № 1. 
Във връзка с Решение №178/19.09.2012г. на Общински съвет Смолян  за 

определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и  съгласно Заповед № 
962/18.06.2013 г. на кмета на община Смолян, с която са предоставени правомощия  на 
директора на  СОУ „ Отец Паисий ”гр.Смолян  за управление, стопанисване и отдаване 
под наем на обособени части  е постъпила следната докладна записка: 

Докладна записка с вх. № ДЛ005590/18.07.2016 г.  от  директора на СОУ „ Отец 
Паисий ”- гр. Смолян,  за отдаване под наем на части от училищната сграда публична 
общинска собственост, находяща се в  поземлен имот с идентификатор 67653.918.49,  
УПИ ІІ- за Е.П. Училище, в кв. 15 по плана на гр. Смолян, актувани с акт за публична 
общинска собственост № 84/04.05.1998 г. както следва :   
 1. Помещение за продажба на закуски, сладкарски изделия и безалкохолни 
напитки –  с обща площ – 62 кв.м. , в това число за търговска дейност 53 кв.м. и сервизно 
помещение от 9 кв.м. находящо се над централен вход в СОУ„ Отец Паисий“ гр.Смолян.  

2. Обособено място за монтиране  на самопродаваща машина с функционално 
предназначение – продажба на напитки и закуски , находящо се в сградата на  СОУ„ 
Отец Паисий“ гр.Смолян с площ 2 кв.м.  

 
  Намеренията на директора са за предоставяне под наем на обектите за дейности, 
които няма да пречат на провеждането на основния учебен и подготвителен процес, а ще 
го подпомагат. Помещенията са имали подобни функции и не спират осъществяването на 
образователната дейност. Съгласно чл. 293 ал.1,т.1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, средствата за издръжка и развитие на материално техническата 
база могат да се осигуряват от собствени приходи придобити от наем на недвижими 
имоти и движими вещи. С вземането на решение за отдаване под наем на горецитираните 
обекти, училището ще подпомогне своя бюджет, това ще доведе до по-доброто 
управление и стопанисване на сградата.   

Съгласно Закона за общинската собственост тези обекти могат да бъдат отдадени 
под наем след Решение на Общински съвет. 
 

Предвид гореизложеното и във връзка с чл. 289 ал.2  и чл. 293 ал.1 т.1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование , чл.14 ал.7 от Закона за общинската 
собственост, чл.20 ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, чл. 21 (1) т. 8 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 Кмета на община Смолян  да открие и проведе публичен търг, с 

тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост 
–находящи се в  поземлен имот с идентификатор 67653.918.49,  УПИ ІІ- за Е.П. 
Училище, в кв. 15 по плана на гр. Смолян, актувани с акт за публична общинска 
собственост № 84/04.05.1998 г. както следва :   
   1. Помещение за продажба на закуски, сладкарски изделия и безалкохолни 
напитки –  с обща площ – 62 кв.м. , в това число за търговска дейност 53 кв.м. и сервизно 
помещение от 9 кв.м. находящо се над централен вход в СОУ„ Отец Паисий“ гр.Смолян 
с начален месечен наем в размер на 180,00 лева ,без ДДС .  

2. Обособено място за монтиране  на самопродаваща машина с функционално 
предназначение – продажба на напитки и закуски , находящо се в сграда на  СОУ„ Отец 
Паисий“ гр.Смолян с площ 2 кв.м  с начален месечен наем в размер на 52,00 лева ,без 
ДДС.  

ІІ. Дава съгласие постъпленията от наема да се предоставят  на СОУ„ Отец Паисий“ 
гр.Смолян, като второстепенен  разпоредител с бюджетни средства. 

 
ІІІ. Договора за наем да се сключи от Кмета на община Смолян за срок от 5 години. 
 

 
 

 
 
 

 
 
ВНОСИТЕЛ:����  
                  / Н.Мелемов /  


