
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
гр. СМОЛЯН 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
от  Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на Община Смолян 
 

Относно:  Продажба на вещ, собственост на Община Смолян, чрез публичен търг с 
тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост 

           
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

В Община Смолян е постъпило инвестиционно намерение за закупуване на 
хоризонтална цилиндрична цистерна – 9070 литра,  заведена като резервоар – 
10м3 в баланса на Община Смолян по сметка 2049 – Други машини и съоръжения. 
Същата не е нужна за дейността на общината и е на повече от 30 години. Поставена 
е на открито и е с много дълбока ръжда външно по корпуса. В нея е съхранявана 
вода, което предполага и вътрешна ръжда. Няма кранове и люк, както и капак на 
отвора.  

На основание чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, 
чл. 39, ал.1 във връзка с чл. 66, ал. 2, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, предлагам на Вашето внимание 
да бъде приета за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване хоризонтална 
цилиндрична цистерна – 9070 литра,  заведена като резервоар – 10м3 в баланса на 
Община Смолян по сметка 2049 – Други машини и съоръжения. 

 
За вещта е изготвена експертна оценка от правоспособен оценител на пазарна 

стойност 1420 лева (хиляда четиристотин и двадесет лева), без ДДС. 
Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на основание 

чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка 
с чл. 39, ал.1 и чл. 66, ал. 2, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и чл.21, ал.1, т.8, т. 12 и ал.2  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, предлагам общински съвет да 
приеме следните 

РЕШЕНИЯ: 
 

          1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 346/16.12.2016 година на 
Общински съвет Смолян в Приложение №1 – Разпоредителни сделки на основание 
чл. 35 от Закона за общинската собственост – продажба на имоти и вещи – частна 
общинска собственост както следва: 

Хоризонтална цилиндрична цистерна – 9070 литра,  заведена като 
резервоар – 10м3 в баланса на Община Смолян по сметка 2049 – Други машини и 
съоръжения  



  2. Приема справедлива пазарна стойност за хоризонтална цилиндрична 
цистерна – 9070 литра,  заведена като резервоар – 10м3 в баланса на Община 
Смолян по сметка 2049 – Други машини и съоръжения, като първоначална цена в 
публичния търг с тайно наддаване в размер на 1420 лева (хиляда четиристотин и 
двадесет лева), без ДДС.   

3. Възлага откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно 
наддаване на гореописаната вещ – частна общинска собственост. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с тайно наддаване, 
да утвърди спечелилия участник и след заплащане на цената да подпише договор за 
продажба. 
 

 
 
 

ВНОСИТЕЛ:����          

                                                                                         
                 Николай Мелемов 
                   Кмет на Община Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 


