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ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на част от имот 

общинска собственост  по реда на Закона за общинската собственост  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Поради факта, че градът е културен и туристически център на Родопите и 

е посещаван от многобройни туристи, има необходимост от изграждането на 

открит плувен комплекс за отдих, който да се ползва от жителите и гостите на 

гр.Смолян. Предвижда се открития плувен басейн да осигурява на населението 

безопасни, модерни и достъпни условия за спорт, както за възрастни така и за 

деца. За изграждането на такъв комплекс е предвидена неизползваема част от 

поземлен имот с идентификатор № 67653.934.306 с обща площ 28 139 кв.м., по 

кадастрална карта на гр.Смолян, участващ в УПИ-І 305,306 за спорт, кв.172 по 

плана на гр. Смолян, актуван с акт за общинска собственост с № 146/16.03.1999 

г.  

От този поземлен имот ще се използва площ от 678 кв.м., включваща 

изграждането на открит басейн с размер 20,00х12,00 с дълбочина 1,55 м./средно 

1,65 м./1,75 м. и воден обем 396 м3, детски басейн с размер 6,00 х6,00 с 

дълбочина 0,40 м. /средно 0,60/ 0,80 м. и воден обем 21,6 м3., и обслужваща 

площ 249,5 кв.м. ведно с две съблекални и медицински пункт.   

Теренът за разполагане на водните площи и обслужващите модулни 

клетки е сравнително равен с малка денивилация от север към юг около 1 м.  В 

предвиденият терен има съществуващи сгради, спортни съоръжения и 

площадки, както и изградена вертикална планировка която ще бъде запазена. 

Водните площи които се предвиждат са, както следва: 

- Басейн с размер 20,00х12,00 с дълбочина 1,55 м./средно 1,65 м./1,75 м. 

и воден обем 396 м3  

- Детски басейн с размер 6,00 х6,00 с дълбочина 0,40 м. /средно 0,60/ 

0,80 м. и воден обем 21,6 м3 

И двата басейна представляват един комплекс от водни площи с 

необходимите за съществуването им помощни съоръжения. От източната част 

на басейна ще бъдат разположени  модулни съблекални, душове и тоалетни, 

както и медицински пункт. Основния подход към комплекса се предвижда да  

бъде от съществуващата улица, а в непосредствена близост до нея има изграден 

обществен паркинг, който обслужва целия спортен комплекс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



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 публичен търг или 

публично оповестен конкурс за срок до 10 години.  

Всичко това предполага сериозни инвестиции в размер приблизително на 

401 491,36 лева за СМР без вертикална планировка, които  към настоящият 

момент Община Смолян не може да вложи. Поради липсата на необходимия 

финансов ресурс за изграждане на открития плувен басейн и неговото 

поддържане е целесъобразно да се отдаде под наем за срок от 10 години, при 

спазване на определени конкурсни условия.  Това е сериозен мотив наемателят 

да извърши необходимите инвестиции в имота за своя сметка. 

С оглед предназначението на имота, естеството на инвестицията, 

специфичните изисквания към предмета на сделката, нейното сключване и 

изпълнение е  целесъобразно да бъде проведен публично оповестен конкурс  за 

отдаване под наем на описания имот. 

      Предвид гореизложеното и на основание  чл.14 ал.2,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 провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване 

под наем на части от поземлен имот с идентификатор № 67653.934.306, по 

кадастрална карта на гр.Смолян, участващ в УПИ-І 305,306 за спорт, кв.172 по 

плана на гр. Смолян (АОС за общинска собственост с № 146/16.03.1999 г.), 

както следва: 

- обслужващ терен с площ 678 кв.м., за изграждане на  открит басейн с 

размер 20,00х12,00 с дълбочина 1,55 м./средно 1,65 м./1,75 м. и воден обем 396 

м3, детски басейн с размер 6,00 х6,00 с дълбочина 0,40 м. /средно 0,60/ 0,80 м. и 

воден обем 21,6 м3; 

- обслужващ терен с площ 249,5 кв.м. включващ две съблекални и 

медицински пункт.   
 

ІІ. Определя следните условия на публично оповестения конкурс, по които 

ще се оценяват офертите: 

1. Минималната наемна годишна цена не може да бъде по–ниска от 100 (сто) 

лева, без ДДС; 

2.  Размер на инвестициите не по-малко от 401 500,00 хиляди лева.  

 

ІІІ. Изисквания и критерии за оценка на предложенията . 

1.  Минималната наемна годишна  цена с тежест в комплексната оценка – 40 

% 

2.  Размер на инвестициите  с тежест в комплексната оценка – 60 % 



Оценката на представените предложения от участниците се изчислява на 

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

КО = Ц + И където: 

Показател (Ц) – Оферирана годишна наемна цена с тежест в комплексната 

оценка - 40% (40 т); 

Показател (И) – Размер на инвестицията и срок на изпълнение с тежест в 

комплексната оценка - 60% (60 т);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Други насрещни предложения благоприятни за Община Смолян с 

конкретно стойностно изражение в лева. 

 

ІV. В договора за наем да бъдат включени следните задължения за Наемателя: 

1. Наемната цена е дължима след приключване на строителството, но не по-

късно от две години след сключване на договора; 

2. След изтичане на  10 (десет) годишния договор реализирания обект става 

собственост на Община Смолян; 

3. Максимален срок за реализация на инвестицията – 2 (две) години от датата 

на сключване на договора . 

 

 

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/ 


