
(ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай Тодоров Мелемов 
Кмет на Община Смолян 

       
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост,  
находящи се в сграда с идентификатор 67653.934.394.1  (плувен басейн ) по реда на 
Закона за общинската собственост 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Закона за общинската собственост предвижда възможност за отдаване под 

наем на имоти публична общинска собственост, след решение на Общински съвет и 
провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок не по-дълъг 
от 10 години. 

Извършена е реконструкция и рехабилитация на плувен басейн в сграда с 
идентификатор 67653.934.394.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор  
67653.934.394  по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ ІІІ-Плувен 
басейн, кв.170 по плана на гр. Смолян, одобрен със заповед № 1425/21.11.1983 г., 
актувани  с Акт за публична общинска собственост №110/18.11.1998 г. 

В същата сграда е обособено помещение за  Кафе с площ  95,51 кв.м. и 
тоалетни с обща площ – 21,66 кв.м., които има възможност да се отдадат под наем за 
срок до 10 години.  

Във връзка с по-доброто стопанисване и управление на сградата, предлагам да 
се отдадат под наем части от имот публична общинска собственост, чрез публичен 
търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост и Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
            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 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 : 

Помещение за Кафе с площ  95,51 кв.м. и тоалетни с обща площ – 21,66 кв.м, 
разположени в  сграда с идентификатор   67653.934.394.1, находяща се в поземлен 
имот с идентификатор  67653.934.394 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ 
УПИ ІІІ-Плувен басейн кв.170 по плана на гр. Смолян, одобрен със заповед № 



1425/21.11.1983 г., актувани с Акт за публична общинска собственост 
№110/18.11.1998 г. 

ІІ. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен 
търг с тайно наддаване помещение за Кафе, с обща площ  95,51 кв.м. и тоалетни с 
обща площ – 21,66 кв.м, разположени в  сграда с идентификатор   67653.934.394.1, 
находяща се в поземлен имот с идентификатор  67653.934.394 по кадастрална карта 
на гр. Смолян, образуващ УПИ ІІІ-Плувен басейн кв.170 по плана на гр. Смолян, 
одобрен със заповед № 1425/21.11.1983 г., актувани с Акт за публична общинска 
собственост №110/18.11.1998 г. 
с начален годишен наем в размер на 3574,00 лева, без ДДС ( три хиляди петстотин 
седемдесет и четири лева), заплащан на равни месечни вноски след сключване на 
договора. 

 
ІІІ. Упълномощава кмета на община Смолян да проведе публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на горецитираният обект и да сключи договор за наем 
със срок  от 10 години. 

    
 
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ:�  
                  /Н. МЕЛЕМОВ/ 
 
 
 
 
 

 


