
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай Тодоров Мелемов 
Кмет на Община Смолян 

       
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост по 
реда на Закона за общинската собственост   
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
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 публично оповестен 
конкурс или публичен търг за срок до 10 години .  

 Във връзка с проявен интерес и проведени разговори в община Смолян са 
направени запитвания за отдаване под наем на свободен общински имот подходящ 
за паркинг.   
След направена справка в главния регистър на актовете публична общинска 
собственост се  установи, че  поземлен имот с идентификатор 67653.925.492 с 
площ 643 (шестстотин четиридесет и три) кв.м., начин на трайно ползване: за друг 
вид озеленени площи, трайно предназначение на територията: Урбанизирана с 
местонахождение Област Смолян, Община Смолян, гр. Смолян, кв. Устово, ул. 
„Медникарска”, кв. 204, УПИ І-492, озеленяване и паркинг е подходящ за целта.  

Във връзка с това, предлагам да се отдаде под наем имот публична 
общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по цени определени 
в тарифа – Приложение №2 от Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги в община Смолян, Раздел V. Тарифа за 
определяне на месечния наем за един квадратен метър при отдаване под наем на 
общински имоти т.18 II зона (гаражи и паркоместа - три лева на кв.м. ), както 
следва :  
Шест броя паркоместа, находящи се в поземлен имот с идентификатор 

67653.925.492 с обща площ 643 (шестстотин четиридесет и три) кв.м., начин на 
трайно ползване: за друг вид озеленени площи, трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана с местонахождение Област Смолян, Община Смолян, 
гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Медникарска”, кв. 204, УПИ І-492, озеленяване и 
паркинг, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1145/12.11.2014 г. , 
вписан в  сл. по вписвания под №2157 Акт №119, том VII, дело 521/2014 г. партида 
№ 28377.  

 
Предвид гореизложеното и на основание  чл.14, ал.7 от Закона за общинската 

собственост, чл.21, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  предлагам на Общинския съвет да 
вземе следните  



 
 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за 
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на шест броя 
паркоместа за леки автомобили, находящи се в  поземлен имот с идентификатор 
67653.925.492, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана с местонахождение Област Смолян, 
Община Смолян, гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Медникарска”, кв. 204, УПИ І-492, 
озеленяване и паркинг,   актуван с Акт за публична общинска собственост № 
1145/12.11.2014 г. , вписан в  сл. по вписвания под №2157 Акт №119, том VII, дело 
521/2014 г. партида № 28377. 
 

ІІ. Упълномощава кмета на община Смолян да проведе публичен търг с 
тайно наддаване за отдаване под наем на горецитирания имот  по цени определени 
в  Приложение №2 от Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги в община Смолян, Раздел V. Тарифа за определяне на 
месечния наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти 
т.18. II зона и да сключи договор за наем със срок до 5 години. 

    
 
 
 

 
 
ВНОСИТЕЛ:����  
                  /Н. МЕЛЕМОВ/ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 


