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До  
Иванка Георгиева Ангелова 
ул.”Дичо Петров” № 4, 
жил. блок ”ДЦ-14”, ап. № 14 
гр. Смолян 
 
 
Относно : изтичане срока на договора за наем за общински жилищен имот 
 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНГЕЛОВА, 
 
 

 Договорът за наем между Община Смолян и Вас, сключен на 31.07.2016г. за 
общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, ул.”Дичо Петров ” № 4, жил. блок ”ДЦ-
14”, вх. А ап. № 14, е със срок за настаняване една година. Срокът за настаняване е 
изтекъл  на 31.07.2017г.    
 Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за общинската собственост, 
наемните правоотношения се прекратяват при изтичане срока за настаняване. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 46, ал. 1, т. 6  от  Закона за 
общинската собственост, Ви уведомяваме, че следва в едноседмичен срок от 
получаване на настоящото писмо да подадете необходимия набор от документи за 
подновяване на договора за  ползвания от Вас общински жилищен имот. При 
неспазване на този срок ще бъде издадена Заповед за прекратяване на наемните 
правоотношения, а при необходимост ще се пристъпи и към процедура по чл. 65, ал. 1 
от Закона за общинската собственост, а именно - принудително изземване на общински 
имот, който се владее без основание.  
 Съгласно чл. 34, от Административно процесуални кодекс, Вие имате 
възможност да прегледате документите по преписката, както и да си направите 
бележки и извадки по тях, да изразявате становище и да правите искания и възражения. 
Това свое право може да упражните в седмодневен срок в сградата на общинска 
администрация гр. Смолян, етаж 2, стая 231, телефон за контакти 0301/67656.    
 На основание чл. 26 от АПК настоящото писмо да се счита за уведомление за 
започнало административно производство по прекратяване на наемните 
правоотношения.  
 
 

 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 
 
 


