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Препис! 
 
 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1104 

 
 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.08.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 53 

 
 
 
 
 

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

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание  чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от 
Закона за общинската собственост, чл.21 ал.1 и ал.2 и чл.26 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 

                                      
                                               Р Е Ш И: 

 
І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен 

търг с тайно наддаване по тарифа определена в Приложение №1 на Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следните 
обекти  общинска собственост: 

1.Помещение № 308  с  площ 15,19  кв.м., за здравни услуги находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална 
карта на гр. Смолян, одобрена със заповед №РД-18-14/10.05.2005г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване, от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, 
кв. 231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, 
н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

 2.Помещение № 310  с  площ 15,51  кв.м., за офис находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална 
карта на гр. Смолян, одобрена със заповед №РД-18-14/10.05.2005г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване, от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, 
кв. 231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
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1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, 
н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

3.Помещение № 605 с обща площ 21,02 кв.м.  за офис, находящо се в 
самостоятелен обект на административната сграда на Община Смолян с 
идентификатор  67653.918.43.13.6,  разположена в п.и. с идентификатор 
67653.918.43 с адрес: гр.Смолян,  бул. „България” № 12, УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. 
Смолян – Ц.Ч. актувана с Акт за общинска собственост № 430/15.01.2001 год. 
вписан в Службата по вписвания –Смолян под № 154, том І, н.д. 179,вх.регистър 
285 от 15.03.2004 г.   

4.Помещение № 606 с площ 22,05 кв.м.  за офис, находящо се в самостоятелен 
обект на административната сграда на Община Смолян с идентификатор  
67653.918.43.13.6,  разположена в п.и. с идентификатор 67653.918.43 с адрес: 
гр.Смолян,  бул. „България” № 12, УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян – Ц.Ч. 
актувана с Акт за общинска собственост № 430/15.01.2001 год. вписан в Службата 
по вписвания –Смолян под № 154, том І, н.д. 179,вх.регистър 285 от 15.03.2004 г.   

 
ІІ. Упълномощава кмета на община Смолян да проведе публични търгове с 

тайно наддаване за отдаване под наем на горецитираните обекти и да сключи 
договори за наем със срок  до 5 години. 

 
 

 

 29-23-23 
 
СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                                       /Ф. Топов/ 
Вярно с оригинала, 


