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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 

№ 52 
 

 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

 СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.01.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 6 
 

 

 

 

ОТНОСНО: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под 

наем на части от учебно заведение по  реда на Закона за общинската собственост 

 

 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община  - 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, във връзка с Решение № 178/19.09.2012 г. 
на Общински съвет Смолян, чл.10, ал.4 и чл. 44, ал.1, ал.2, т. 2 от Закона за народната 
просвета и на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.21 (а), ал.1 

от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

чл. 21,  ал.1, т.8,  ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
 

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие Кмета на община Смолян да открие и проведе публичен 

търг, с тайно наддаване за отдаване под наем на части от училищна сграда 

публична общинска собственост, находяща се в поземлен имот с идентификатор 

67653.917.617, съгласно скица на поземлен имот с № 15-526758-03.12.2015 г. по 

кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-

14/10.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, актувана с акт за общинска 

собственост №122/18.12.1998 г, както следва:  

 

 1. Терен №21 съгласно одобрена схема от 10.09.2012 г. по чл. 56 от Закона за 

устройство на територията, на гл. архитект на община Смолян с обща площ 22 

кв.м., за поставяне на павилион за  продажба на закуски и сладкарски изделия – 

находящ се в северната част на училището, в п.и. с идентификатор 67653.917.617 

по кадастралната карта на гр.Смолян, с първоначална месечна наемна цена в 

размер на 300,00 лева, без ДДС и максимален срок за наемане 3 години.   

 

2. Обособено място с площ от 4 кв.м. за поставяне на самопродаваща машина 

за топли напитки,  находящо се във фоайето на първи етаж на сграда, разположена 

в п.и. с идентификатор 67653.917.617по кадастралната карта на гр.Смолян с 

първоначална месечна наемна цена 66,00 лева без ДДС и максимален срок за 

наемане 5 години. 
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ІІ. Дава съгласие постъпленията от наема да се предоставят на  ГПЧЕ „Иван 

Вазов“, гр.Смолян, като второстепенен  разпоредител с бюджетни средства. 

 
  
29-24-24 
 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

                    / В.Бояджиева /                                                                                 /Сл .Каменова/ 
Вярно с оригинала, 


