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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 
№ 596 

 

 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 06.10.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 30 
 
 
 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на 
преместваем обект по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията 
и Закона за общинската собственост. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 27, ал. 1 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, чл. 12 от Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане 
по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално – 
декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община 
Смолян и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация 

 
Р Е Ш И: 

 
І. Допуска разполагането на временен преместваем обект с площ от 15 

кв.м., находящ се в с. Смилян, община Смолян в поземлен имот с 
идентификатор 67547.501.1633 по кадастрална карта на с. Смилян, съгласно 
Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от 
ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално-декоративни 
елементи и за рекламната дейност на територията на Община Смолян .  

ІІ. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за 
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
общински терен за поставяне на преместваем обект за услуги на 
населението, като елемент от градското обзавеждане както следва: 

 
 

№ 
по ред 

Местонахождение 

1 Терен за поставяне на преместваем обект-павилион за услуги на 
населението с площ  15 кв.м. , находящ се в с. Смилян, община Смолян, 
поземлен имот с идентификатор 67547.501.1633 по кадастрална карта на 
с. Смилян.   
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ІІІ. Определя следните условия на публичния търг с тайно наддаване: 

1. Минималната тръжна цена не може да бъде по – ниска от 
посочената в Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги в община Смолян, Приложение № 2 , Раздел V. 
Тарифа за определяне на месечния наем за един квадратен метър при 
отдаване под наем на общински имоти, раздел III, т.9 втора зона (за селища 
с население над 500 жители - намаление с 30 %) или 0,84 ст. за един кв.м.  

2. Кандидатите да представят проектов или снимков материал на 
вида на съоръжението . 

ІV. Упълномощава кмета на Община Смолян  да проведе публичен 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на горецитирания обект, да 
изготви заповед и да сключи договор за наем за срок до 3 години.    
 
29-23-23 
 

ГЛ. ЕКСПЕРТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
 / В. Бояджиева /  /Димитър Кръстанов/ 
Вярно с оригинала, 


