
НАЕМАТЕЛ Обект
Сключен

договор
Срок процедура

А. С. АЛИКОВСКИ 

Общински имот –  помещениe № 210 с 
площ 16 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 

9.01.2018 9.01.2023 търг

ЕИК 200152063
ПРИМОЛА  ООД

Общински имот –  помещения  с обща 
145,50 кв.м. за производствена дейност, 
разположени на I –ви етаж в имот № 1, 
околовръстен полигон на с. Букаците

11.01.2018 г. 11.01.2028 търг

ЕИК 204125238
ГЕРИН ЕООД

Общински имот – Терен № 2 за поставяне 
на павилион за вестници и списания  

/доЧиталище  Христо Ботев/  в поземлен 
имот с идентификатор 67653.915.266 по 

одобрена схема.

19.01.2018 19.01.2021 търг

ЕИК 202993225
ХАДЖИЕВИ КЪМПАНИ ЕООД

Част от общински имот -  помещение № 9 с 
площ 93,60 кв.м. за склад,

 находящо се в подземен паркинг, 
разположен в имот с идентификатор 

67653.918.45 по кадастрална карата на 
гр.Смолян, актуван с 

21.02.2018 21.02.2023 търг

ЕИК 120562898
АРХСТРОЙ КОНСУЛТ “ ООД  

Общински имот – помещение № 6 (стар 
№20) с площ 27,30 кв.м., за офис находящо 
се на второ ниво в самостоятелен   обект с 
идентификатор 67653.915.333.1.9, в сграда 

с идентификатор 67653.915.333.1, 
разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.333, Урегулиран 
поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по 
ПУП на гр. Смолян, община Смолян, 
актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1902/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян 

под №103, том ІV, н.д. 424 от 2017г.  

1.03.2018 1.03.2023 търг

                                                      ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НАЕМИ 2018 г.



ЕИК 120562898
АРХСТРОЙ КОНСУЛТ “ ООД  

Общински имот – помещение № 12 с площ 
51,12 кв.м. за офис, находящо се на второ 

ниво в самостоятелен 
  обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, 
в сграда с идентификатор 67653.915.333.1, 

разположена в поземлен имот с 
идентификатор 67653.915.333, Урегулиран 
поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по 
ПУП на гр. Смолян, община Смолян, 
актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1902/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян 

под №103, том ІV, н.д. 424 от 2017г.

1.03.2018 1.03.2023 търг

  ЕИК 203226565
СНОБ -2014“ ООД

Общински имот – помещение № 1 с площ 
20,16 кв.м., за склад находящо се  

на първо ниво в самостоятелен   обект с 
идентификатор 67653.915.333.1.9, в сграда 

с идентификатор 67653.915.333.1, 
разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.333, Урегулиран 
поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по 
ПУП на гр. Смолян, община Смолян, 
актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1902/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян 

под №103, том ІV, н.д. 424 от 2017г.

1.03.2018 1.03.2023 търг

ЕИК 830153230
ЕТ ХРИСТО КАРАЯНКОВ  

Общински имот – помещение № 2 (стар 
№29)  с площ 10,81 кв.м., за офис 

находящо се на второ ниво в самостоятелен   
обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, в 
сграда с идентификатор 67653.915.333.1, 

разположена в поземлен имот с 
идентификатор 67653.915.333, Урегулиран 
поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по 
ПУП на гр. Смолян, община Смолян, 
актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1902/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян 

под №103, том ІV, н.д. 424 от 2017г.

1.03.2018 1.08.2023 търг

ЕИК 831637953
САЛАМАНДЪР Д.А.С“ ООД  

Общински имот – помещение № 4 (стар 
№9) с площ 11,49 кв.м., за офис находящо 
се на първо ниво в самостоятелен   обект с 
идентификатор 67653.915.333.1.9, в сграда 

с идентификатор 67653.915.333.1, 
разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.333, Урегулиран 
поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по 
ПУП на гр. Смолян, община Смолян, 
актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1902/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян 

под №103, том ІV, н.д. 424 от 2017г

1.03.2018 1.03.2023 търг



ЕИК 120553269
КОРПУС 2004 ООД

Единадесет 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

6.03.2018 6.03.2023 търг

ЕИК 205029253
БОЗОВ АГИ ЕООД

Част от общински имот - помещение с 
обща площ 47 кв.м., в т.ч. търговска

 площ 31 кв.м. и склад – 16 кв.м., 
разположени на първи етаж в 

самостоятелен обект с идентификатор 
83274.501.394.1, попадащ в п.и. с 
идентификатор 83274.501.394  по 

кадастрална карта на с. Широка лъка,  с 
Акт за публична общинска собственост с 
№ 1034/19.03.2012 г. вписан в службата по 

вписвания с № 49, том II, н.д.255 с 
вх.рег.№473 от 27.03.2012 г. за разкриване 
на пекарна (производство и продажба на 

закуски).

30.03.2018 30.03.2023 търг

ЕИК 204855657
ЕЛДЕНТ д-р Лидия Ашкова

АПМПДМ-ИП ЕООД

Общински имот –  помещение № 204  с 
площ 14,80 кв.м., за стоматологични 

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 от който е отреден УПИ ІІІ – 

Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с 

30.03.2018 30.03.2023 търг

Р. С. ЧУКИНСКИ 

Част от общински имот -  помещения 
находящи се  на първи етаж в Комплексна 
обществена сграда със застроена площ 395 

кв.м. от които използваеми 202 кв.м., 
разположени в УПИ XVIII- Кметство, 
поща,търговия, детска градина в кв. 21, 

имот пл.№ 112 по плана на   с. Подвис,  за  
услуги на населението (авторемонтни) .

2.04.2018 2.04.2023 търг



АИППИПДМ-д-р Величка 
Топузлиева ЕООД
ЕИК 202398957

Общински имот – помещение № 207 с 
площ 14,80 кв.м., за стоматологични 

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 от който е отреден УПИ ІІІ – 

Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, 

2.04.2018 2.04.2023 търг

ЕИК 000694329
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК 

АД

Част от общински имот - помещение с 
площ 16,50 кв.м. за банков офис, 

 находящо се на І етаж в масивна сграда с 
идентификатор 83274.501.383.1, с 

предназначение: административна, делова 
сграда, попадаща в имот с идентификатор 
83274.501.383, по кадастрална карта на с. 

Широка лъка, образуващ УПИ V- За 
СОНС и ПТТ, кв.22, актувана с АОС № 
427/03.01.2001 г., вписан в Служба по 

вписванията–Смолян под № 32, том Х, НД 
2090, вх.регистър № 2713/22.ХІІ.2004 г.

20.04.2018 20.04.2023 търг

 ГПК  КАРЛЪК -СС –СОЛИЩА  
ЕИК 120534016 

помещение № 3 за офис   с площ 22 кв.м.,  
находящо се на ІІ-ри етаж в масивна сграда

 с идентификатор 83274.501.383.1, с 
предназначение: административна, делова 
сграда, попадаща в имот с идентификатор 
83274.501.383, по кадастрална карта на с. 

Широка лъка, образуващ УПИ V- За 
СОНС и ПТТ, кв.22, 

11.06.32018 11.06.2023 търг

 ГПК  КАРЛЪК -СС –СОЛИЩА”  
ЕИК 120534016 

помещение № 4 за офис   с площ 18.15 
кв.м.,  находящо се на ІІ-ри етаж в масивна 

сграда 
с идентификатор 83274.501.383.1, с 

предназначение: административна, делова 
сграда, попадаща в имот с идентификатор 
83274.501.383, по кадастрална карта на с. 

Широка лъка, образуващ УПИ V- За 
СОНС и ПТТ, кв.22

11.06.2018 11.06.2023 търг



Планински рай  ЕООД 
 ЕИК 120588052

помещение за офис с площ 9 кв.м., 
находящо се в самостоятелен обект

 с идентификатор №49014.501.637.1.1 в 
сграда с идентификатор с 

№49014.501.637.1,  по кадастрална карта и 
кад.регистри на с.Момчиловци,    

12.06.2018 12.06.2023 търг

ЕТ ФИЛТЕР ФИЛИП 
ТЕРЗИЙСКИ
ЕИК 830127730

Част от общински имот - помещение № 1 
за офис  с площ 18,50 кв.м.,  находящо
се на ІІ-ри етаж в масивна сграда с 
идентификатор 83274.501.383.1, с 

предназначение: административна, делова 
сграда, попадаща в имот с идентификатор 
83274.501.383, по кадастрална карта на с. 

Широка лъка, образуващ УПИ V- За 
СОНС и ПТТ, кв.22, актувана с АОС № 
427/03.01.2001 г., вписан в Служба по 

вписванията–Смолян под № 32, том Х, НД 
2090, вх.регистър № 2713/22.ХІІ.2004 г. 

21.06.2018 21.06.2023 търг

ЕТ ВЕНДИС -ЛЮБЕН МИЛЕВ
ЕИК 201557292

Част от общински имот  с площ от 4 кв.м. 
за поставяне на Вендинг   машина за топли 

напитки
 и Вендинг машина за продажба на 

пакетирани храни и напитки, ситуирани  на 
второ ниво в източната част  на сграда на  
Закрит плувен басейн с идентификатор  
67653.934.394.1,  разположена в п.и. с 

идентификатор  67653.934.394 актувана с 
Акт за публична общинска собственост № 

110/18.11.1998 год. 

22.06.2018 22.06.2023 търг

ЖОКЕР ЕООД
ЕИК   120605666

Част от общински имот с площ 2 кв.м. за 
поставяне на самопродаваща машина за 

топли напитки,
 ситуирана  на ІІ-ри етаж  в 

административната сграда на Община 
Смолян с идентификатор  67653.918.43.12,  

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.

22.06.2018 22.06.2023 търг



ФОТОН К” ЕООД
с ЕИК 120062010

 Георги Петров Кадиев

Част от общински имот - помещение за 
офис с площ – 11 кв.м., находящо се на II – 

ри етаж в сградата на кметство
 с. Смилян, разположена  в поземлен имот 

с идентификатор 676547.501.371.1 с 
предназначение на територията 

урбанизирана, начин на трайно ползване: 
за друг обществен обект,

25.06.2018 25.06.2023 търг

ЕИК 103860102
ТАБАК КОМ ИНЖЕНЕРИНГ 

ООД

част от общински имот - помещение за 
офис с площ 17 кв.м., разположен в сграда 

с идентификатор 67653.934.226 по 
кадастрална карта на гр.Смолян,находяща 
се в УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по плана 

на гр. Смолян,

27.06.2018 27.06.2023 търг

ЕТ ВЕНДИС -ЛЮБЕН МИЛЕВ
ЕИК 201557292

Част от общински имот  за поставяне на 
Вендинг машина за топли напитки, с площ  
от 2 кв.м. ситуирана  в самостоятелен обект 

с идентификатор 67653.918.43.13.3 в 
източно крило на административната 
сграда на Община Смолян, с адрес: гр. 

Смолян, бул.“България“ № 12, УПИ І, кв. 6 
по ПУП на гр. Смолян- Ц.Ч.,г. 

2.07.2018 2.07.2023 търг

НЧ СВЕТЛИНА 1925 
с.МОМЧИЛОВЦИ
ЕИК 000609122

сграда  с идентификатор 49014.501.397.1, 
брой етажи 3, застроена площ 250 кв.м., 

находяща се в имот с кад.№ 49014.501.397, 
по к.к. на с.Момчиловци, участващ в УПИ 
ІV-396, 397 с площ 487 кв.м. – За културно-

историческо наследство

30.07.2018 30.07.2028 търг

СНЦ Асоциация на Родопските 
общини

ЕИК 120015644

част от общински имот - помещения за 
офиси с обща площ 80,96 кв.м в това число 
за офис № 507 с площ 20,88 кв.м, офис № 

508 с площ 20,88 кв.м и 39,20 кв.м идеални 
части от общите, находящи се на пети етаж 
в източното крило на административна 

сграда на община Смолян с идентификатор 
67653.918.43.13, попадаща в поземлен  
имот с идентификатор 67653.918.43 по 

кадастрална карта на гр.Смолян, .

2.07.2018 2.07.2021 търг



УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И 
СПОРТ ЕИК 175030371

част от общински имот - помещение за 
офис с обща площ 40,48 кв.м. както следва: 
офис № 504 с площ – 20,88 кв.м.,  ведно с  

19,60 кв.м. идеални части  от общите 
части, находящо се на V етаж в източно 

крило на сграда с идентификатор 
67653.918.43.13, попадаща в поземлен 
имот с идентификатор 67653.918.43 по 

кадастрална карта на гр.Смолян, одобрена 
със Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., 
образуващ   УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. 

Смолян, Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за 
публична общинска собственост 

№430/15.01.2001 г. с адрес бул.България 
№ 12, вписан в Служба по вписванията 
–Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, 

вх.регистър № 285/15.03.2004 г.

29.06.2018 29.06.2023 търг

СНЦ ИНСАЙТ 
ЕИК 120015644

част от общински имот - помещение № 502 
с площ 13,95 и помещение № 503 с  площ 
13,95  кв.м.,  находящи се в самостоятелен 
обект с идентификатор 67653.917.623.1, с 

предназначение: друг вид сграда за 
обитаване, разположена в поземлен имот с 

идентификатор №67653.917.623 по 
кадастрална карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 
стоматологична поликлиника, кв. 231 по 

плана на гр. Смолян, 

31.07.2018 31.07.2023 търг

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН 
СЪЮЗ СОФИЯ
ЕИК 000692965

  част от общински имот - помещение за 
офис с обща площ 40,48 кв.м. както следва 
: офис № 509 с площ – 20,88 кв.м.,  ведно с  

19,60 кв.м. идеални части  от общите 
части, находящо се на V етаж в източно 

крило на сграда с идентификатор 
67653.918.43.13, попадаща в поземлен 
имот с идентификатор 67653.918.43 по 

кадастрална карта на гр.Смолян, одобрена 
със Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., 
образуващ   УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. 

Смолян, Ц.Ч., 

30.07.2018 30.07.2023 търг



ШИРОКОЛЪШКА ТРЕЙДИНГ
ЕИК 120599779

Общински имот –  терен № 1 за поставяне 
на временен обект с площ – 20,40 кв.м., 

терен № 2 за поставяне на временен обект  
с площ – 23,75 кв.м., терен № 3 за 

поставяне на временен обект с площ – 
28,80 кв.м, находящи се в поземлен имот с 

идентификатор № 83274.501.246, по 
Кадастрална карта и Кадастрални регистри 
на с. Широка лъка, общ. Смолян, съгласно 

одобрена схема по  чл.56 от ЗУТ.

16.07.2018 16.07.2021 търг

АЛЕКСИ-АЛЕКСЪНДЪР ЕООД 
ЕИК 200507361

Общински имот –  терен  с площ 20 кв.м. за 
поставяне на преместваем обект  за 

търговия разположен  в поземлен имот с 
идентификатор  67653.934.306 по к.к. на 

гр. Смолян, съгласно одобрена схема по чл. 
56 от ЗУТ.

16.07.2018 16.07.2021 търг

Дезинфекционна станция - ОТ 
ЕООД 

 ЕИК 120612640

част от общински имот - помещение за 
склад с площ 10,34 кв.м., находящо се на 
ІV-ти етаж в сграда с идентификатор 
67653.917.623.1, разположена в п.и. с 
идентификатор 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, 

2.08.2018 2.08.2023 търг

Сдружение Млади изследователи 
за младежко развитие с ИД 

176620970

част от общински имот - публична 
общинска собственост за обособяване на 
център за неформални обучения за млади 
хора с увреждания - зала 609 (а) с площ 

135,19 кв.м.,  ведно с 120,29 кв.м. идеални 
части от общите части, находяща се на 

шести етаж в източното крило на сграда с 
идентификатор 67653.918.43.13, попадаща 

в поземлен  имот с идентификатор 
67653.918.43 по кадастрална карта на 

гр.Смолян, целият имот актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 

430/15.01.2001 г.,

2.08.2018 2.08.2023 търг

БОЗОВ АГИ ЕООД 
 ЕИК 205029253

част от общински имот - помещение за 
склад с обща площ 30 кв.м., разположено 
на първи етаж в самостоятелен обект с 

идентификатор 83274.501.394.1, попадащо 
в п.и. с идентификатор 83274.501.394  по 
кадастрална карта на с. Широка лъка,   г.

3.08.2018 3.08.2023 търг



СНЦ ИНСАЙТ 
ЕИК 120015644

част от общински имот - помещение за
офис с площ 23 кв.м., находящо се на V-ти
етаж в самостоятелен обект с
идентификатор 67653.917.623.5, с
предназначение: друг вид сграда за
обитаване, разположена в имот кад.
№67653.917.623по кадастрална карта на
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ –
Окръжна стоматологична поликлиника, кв.
231по плана на гр. Смолян, актуван с Акт
за частна общинска собственост №
1588/14.04.2011год., вписан в Служба по
вписванията – Смолян под №80, том ІІІ,
н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г.  

3.09.2018 3.09.2023 търг

д-р Лютви Халил -АПМПДМ-
ИП" ЕООД 

ЕИК 201589639

Част от общински имот - помещение за
стоматологични услуги с обща площ 34,18
кв.м., в това число за стоматологичен
кабинет с площ 19,38 кв.м. и чакалня с
площ 14,80кв.м., разположени на І-ви етаж
в сградата на здравна служба с. Петково,
актувана с акт за публична общинска
собственост № 233/14.02.2000 г., с
местонахождение на имота, с.Петково,
УПИ Х-Здравен дом, кв. 50  

13.09.2018 13.09.2028 търг

д-р Н. В. Павлов    

Част от общински имот - помещение за
стоматологични услуги с площ 20 кв.м.,
находящо се на І-ви етаж в масивна сграда
с идентификатор 69345.100.202.1, с
предназначение- друг вид обществена
сграда, попадаща в имот с идентификатор
69345.100.202,по кадастрална карта на с.
Стойките, образуващ УПИ ІІ Здравен дом,
кв.43 по ПУП на с. Стойките, актувана с
АОС № 1032/21.02.2012 г., вписан в
Служба по вписванията–Смолян под №
112, том І, НД 113, вх.регистър №
247/27.02.2012 г.,

19.10.2018 19.10.2028 търг

М. С. Заимова 

Част от общински имот - помещение №
311 за услуги с площ 14,88 кв.м.,
находящо се в самостоятелен обект с
идентификатор 67653.917.623.5, с
предназначение: друг вид сграда за
обитаване, разположена в имот кад.
№67653.917.623по кадастрална карта на
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ –
Окръжна стоматологична поликлиника, кв.
231 по плана на гр. Смолян, 

22.10.2018 22.10.2023 търг



ЕИК 203666479, 
МАРКА 7 ЕООД

имот частна общинска собственост, 
Самостоятелен обект с идентификатор 

67653.918.108.1.76 с площ 146,71 кв.м., с 
предназначение: за търговска дейност, в 
сграда с идентификатор 67653.918.108.1, 

разположена в поземлен имот с 
идентификатор 67653.918.108 по 

кадастрална карата на гр. Смолян, при 
съседни самостоятелни обекти: 

67653.918.108.1.3 и 67653.918.108.1.4, 
съгласно схема №15-328961-07.07.2016г. 
от Служба по геодезия, картография и 
кадастър – гр. Смолян, актуван с Акт за 

частна общинска собственост 
№1648/15.02.2012г., вписан в Службата по 
вписвания под №99, том I, н.д. 97, вх. Рег. 

209/16.02.2012г

13.01.2017г. 13.01.2021г. конкурс

ЕИК 202914936
ЙОРДАНОВ 89 ЕООД

част от имот публична общинска 
собственост, 

помещение  за Кафе сладкарница с обща 
площ  246,72 кв.м, ведно с помещение за 
услуги на населението с използваема площ 

439,31 кв.м, разположени в  
административната сграда на Община 

Смолян с идентификатор 67653.918.43.12, 
ситуирана в поземлен имот с 

идентификатор 67653.918.43 по 
кадастрална карта на гр. Смолян, 

образуващ УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. 
Смолян, Ц.Ч., г.

16.01.2017г. 16.01.2022 конкурс

ЕИК 204277931 
СМТЛ 

ДЕНИСЛАВ КРЪСТЕВ

Общински имот – помещение № 407  за 
здравни услуги, находящо се в 

самостоятелен 
обект с идентификатор 67653.917.623.1.1 с 
предназначение: за здравни и социални 
дейности, разположено в имот с кад.№ 

67653.917.623 по КК на гр.Смолян.

13.01.2017г. 13.01.2022г. търг

ЧАТАЛБАШЕВИ ООД
ЕИК 120553116

Общински имот –  самостоятелен обект в 
сграда сидентификатор 67653.917.623.7.1

 за услуги на населението, с 
предназначение: друг вид сграда за 
обитаване, разположена в имот с 
идентификатор 67653.917.623 по 

кадастрална карта на гр. Смолян, от който 
е отреден УПИ III-Окръжна 

стоматологична поликлиника, кв. 231 по 
плана на гр. Смолян

17.01.2017 г. 17.01.2022г. търг



ЕИК175273156
д-р НОРА РИЗОВА-АПМПДМ-

ИП ЕООД

Общински имот – помещениe № 103 , за 
стоматологични 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, 

20.01.2017г 20.01.2022г. търг

ЕИК 120552797
ДИК ООД

част от поземлен имот с идентификатор 
67653.934.188  с площ от 599 кв.м.

(петстотин деветдесет и девет  кв.м), целия 
с площ 2769 кв.м. по Кадастрална карта и 

кадастрални регистри на гр.Смолян, 
находяща се между хотел „Кипарис Алфа“ 

и бившия Младежки дом за услуги на 
населението, обозначена на скица № 

105/12.08.2016 г.  на СГКК гр.Смолян

17.03.2017 г. 17.03.2027г. конкурс

ФЕЛИКС КАБАКОВ -69-
Амбулатория

  за специализирана 
извънболнична помощ

 по ушно -носно-гърлени
 болисти -индивидуалан  

практика
ЕИК202870386

Общински имот –  помещение № 208 и 208 
А за здравни услуги с площ 32,35 кв.м., 
находящо се в самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.5 в сграда 
разположена в имот кад. №67653.917.623 
по кадастрална карта на гр. Смолян 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.

10.05.2017 г. 10.05.2022г. търг

БТК ЕАД
ЕИК831642181

част от общински имот публична 
общинска собестевност за поставяне на 

електронно-съобщителни 
съоръжениа-АФС в сграда на 

Ретранслаторна станция  и върху Антенна 
кула-тръбен тип,находящи се в п.и. с ид. 

020005, землищто на Полковнки 
Серафимово ,общ.Смоялян 

17.06.2017г. 17.06.2022 търг



МОБИЛТЕЛ ЕАД
А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

ЕИК 131468980

част от общински имот публична 
общинска собестевност за поставяне на 

електронно-
съобщителни съоръжениа-АФС в сграда на 
Ретранслаторна станция  и върху Антенна 
кула-тръбен тип,находящи се в п.и. с ид. 

020005, землищто на Полковнки 
Серафимово ,общ.Смоялян 

15.06.2017г. 15.06.2022г. търг

ЕИК 200685249 
НУРТС ДИДЖИТЪЛ ЕАД

част от общински имот публична 
общинска собестевност за поставяне на
 електронно-съобщителни съоръжениа-
АФС в сграда на Ретранслаторна станция  

и върху Антенна кула-тръбен 
тип,находящи се в п.и. с ид. 020005, 
землищто на Полковнки Серафимово 

,общ.Смоялян 

23.06.2017 г. 23.06.2022 г. търг

ЕИК115164960
Радио Веселина ЕАД

част от общински имот публична 
общинска собестевност за поставяне на 
електронно-съобщителни съоръжениа-

АФС в сграда на Ретранслаторна станция  
и върху Антенна кула-тръбен 

тип,находящи се в п.и. с ид. 020005, 
землищто на Полковнки Серафимово 

,общ.Смоялян 

23.06.2017 г. 23.06.2022 г. търг

ЕИК 130552817
ФОКУС НУНТИ ООД

част от общински имот публична 
общинска собестевност за поставяне на 
електронно-съобщителни съоръжениа-

АФС в сграда на Ретранслаторна станция  
и върху Антенна кула-тръбен 

тип,находящи се в п.и. с ид. 020005, 
землищто на Полковнки Серафимово 

,общ.Смоялян 

20.06.2017 20.06.2022 г. търг

ЕИК 120063151
РТК-Еврика 2 ООД

част от общински имот публична 
общинска собестевност за поставяне 

на електронно-съобщителни съоръжениа-
АФС в сграда на Ретранслаторна станция  

и върху Антенна кула-тръбен 
тип,находящи се в п.и. с ид. 020005, 
землищто на Полковнки Серафимово 

,общ.Смоялян 

15.06.2017 г. 15.06.2022 г. търг



ЕИК 115071933
РАДИО 1 ООД

част от общински имот публична 
общинска собестевност за поставяне

 на електронно-съобщителни съоръжениа-
АФС в сграда на Ретранслаторна станция  

и върху Антенна кула-тръбен 
тип,находящи се в п.и. с ид. 020005, 
землищто на Полковнки Серафимово 

,общ.Смоялян 

23.06.2017г. 23.06.2022г. търг

ИНВЕСТОР. Бг  АД
ЕИК130277328

част от общински имот публична 
общинска собестевност за поставяне на 
електронно-съобщителни съоръжениа-

АФС в сграда на Ретранслаторна станция  
и върху Антенна кула-тръбен 

тип,находящи се в п.и. с ид. 020005, 
землищто на Полковнки Серафимово 

,общ.Смоялян 

22.06.2017г. 22.06.2022г. търг

 ЕИК 201562421
ЕТ  Тони -Велин Боров 

-Ана Борова                       

терен  за поставяне на преместваем обект 
за търговия разположен между кв.17 и 

кв.36 по 
плана на с. Могилица, Община Смолян, 

съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.

13.06.2017 13.06.2020 търг

ЕТ ВЕЛИТОН –ПЕТЪР 
ЧЕТРОКОВ

 ЕИК 120032782
 Петър Лазаров Четроков

Част от общински имот - помещение с 
площ 42 кв.м. за магазин за електроника и 

сервиз, 
находящо се  в сградата на Планетариум с 

идентификатор 67653.917.616.1 с 
предназначение: друг вид сграда за 

обитаване, попадаща в имот с 
идентификатор 67653.917.616, с начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 
м.), по кадастрална  карта на гр.Смолян, 
УПИ ІV за Планетариум, кв.1 по ПУП на 
гр.Смолян-Централна част,  актувана с 
АОС № 1033/21.02.2012 г. вписан в 

Служба по вписванията–Смолян под №  
113 том І, НД 114, вх.регистър № 248/ 

27.02.2012 г. 

6.07.2017 06.07.2022г. търг

 ЕИК 120611480
БЕЛЛА М  ООД

  Тодор Иванов Цветков

Част от общински имот -  помещение с 
площ 126 кв.м. за производствена дейност, 
находящо се в сградата на Регионална 

библиотека „Николай Вранчев“, в УПИ  I 
–за музей,картинна галерия и библиотека, 
пл.№ 36, кв.15 по ПУП на гр.Смолян-Нов 
център, актуван с АОС № 508/30.10.2001 г.   
вписан в Службата по вписвания –Смолян 
под № 154, том І, н.д. 179,вх.регистър 285 

от 15.03.2004 г

06.07.2017 г. 06.07.2022г. търг



ЕИК 203666479 
МАРКА – 7“ ЕООД  
Делян Иванов Марчев

Общински имот –  терен  с площ 15 кв.м. за 
поставяне на павилион за 

търговия / между бл.13 и бл.14 /,   в  
поземлен имот с идентификатор 

67653.918.112  по кадастрална карта на гр. 
Смолян

10.07.2017г. 10.07.2020г. търг

ЕТ ВЕНДИС -ЛЮБЕН МИЛЕВ
ЕИК 201557292

Част от общински имот с площ от 2 кв.м. за 
поставяне на самопродаваща  

машина за топли напитки, находяща се на 
северния вход в административната сграда 

на Община Смолян, с идентификатор  
67653.918.43.12,  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 

01.08.2017г. 01.08.2022г. търг

ЕИК 204675513
МИХАЕЛА 15 ЕООД

терен за поставяне на павилион за
 търговия  находящ се в п.и. с ид. 

67653.917.576 
24.08.2017 24.08.2020 търг

ЕИК 120500697
ЕТ МЕДИКАБАН д-р ЗДРАВКО 

НИКОЛОВ-АПМП-ИП

Част от общински имот -  помещение с 
площ 71,75 кв.м. за здравни

 услуги,  находящо се в  масивна сграда с 
дървен гредоред разположена в УПИ X-
Здравен дом в кв. 50, имот пл.№ 241,  по 

плана на с.Петково, 

05.09.2017г. 05.09.2022г. търг



д-р М. Т. Узунова 

Общински имот – помещениe № 206 , за 
стоматологични 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, 

05.09.2017г. 05.09.2022г. търг

Ф. З. СИРАКОВ

Общински имот –  терен за поставяне на 
временен обект с площ  4 кв.м.

 за продажба на цветя, находящ се в 
поземлен имот с идентификатор 

67653.917.627 по кадастрална карта на 
гр.Смолян, съгласно одобрена схема по чл. 

56 от ЗУТ (разположен на стълбите към 
Стоматологична поликлиника).

07.09.2017г. 07.09.2020г. търг

ФЕТЕКС КОНСУЛТ ЕООД
ЕИК 120603266

Общински имот –  помещение   № 509 с 
площ 13,95  кв.м.,  за здравни услуги, 

находящо
 се в самостоятелен обект с идентификатор 
67653.917.623.1, с предназначение: друг 
вид сграда за обитаване, разположена в 

имот кад. №67653.917.623 по кадастрална 
карта на гр. Смолян 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.

11.09.2017г. 11.09.2022г. търг

Л. Ч. Каменов

Част от общински имот -  помещение с 
площ 24 кв.м. за склад, находящо

 се  в сградата на Кметство, УПИ ІV 
–Кметство, кв.17 , имот пл.№ 170 по плана 

на с. Могилица 

13.09.2017г. 13.09.2022г. търг

„ГЕРИН-2002“ЕООД,  с ЕИК 
115762057, представлявано от 

Христо Георгиев Герин

Общински имот – терен № 7 с площ 4 кв.м. 
за поставяне на павилион за 

вестници и списания  /под Експресбанк /  в 
поземлен имот с идентификатор 

67653.934.266 по одобрена схема.

14.09.2017г. 14.09.2020г. търг



„ГЕРИН-2002“ЕООД,  с ЕИК 
115762057, представлявано от 

Христо Георгиев Герин

Общински имот –  терен  № 19 с площ 4 
кв.м. за поставяне на

 павилион за вестници и списания / срещу 
пощата  кв. Устово /  в поземлен имот с 

идентификатор 67653.925.379 по одобрена 
схема

14.09.2017г. 14.09.2020г. търг

„ГЕРИН-2002“ЕООД,  с ЕИК 
115762057, представлявано от 

Христо Георгиев Герин

Общински имот – Терен № 5 с площ 4 
кв.м. за поставяне на павилион 

за вестници и списания  /до клуб Архитект, 
гр. Смолян/  в поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.266 по одобрена 
схема.

14.09.2017г. 14.09.2020г. търг

„ГЕРИН-2002“ЕООД,  с ЕИК 
115762057, представлявано от 

Христо Георгиев Герин

Общински имот – терен  № 13 с площ 4 
кв.м. за поставяне на павилион за 

вестници и списания  /до църквата Св. 
Висарион Смолянски  /  в поземлен имот с 
идентификатор 67653.934.225 по одобрена 

схема.

14.09.2017г. 14.09.2020 търг

„ГЕРИН-2002“ЕООД,  с ЕИК 
115762057, представлявано от 

Христо Георгиев Герин

Общински имот –  терен  № 17 с площ 4 
кв.м. за поставяне на павилион 

за вестници и списания  /до сградата на 
БТС,кв.Райково /  в поземлен имот с 

идентификатор 67653.920.284 по одобрена 
схема

14.09.2017г. 14.09.2020г. търг

ДОКТОР АЛКАЗАР 
ХАДЖИМАТЕВ -61-
АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА 
ПРАКТИКА“ ЕООД , ЕИК 

202850782, с управител Алказар 
Недков Хаджиматев

Част от общински имот -  помещения на ІІ-
ри етаж с обща площ 100,63 кв.м.
 за здравни услуги, ситуирани в 

самостоятелен обект с идентификатор 
83274.501.394.1 с предназначение здравно 
заведение, попадащ в п.и. с идентификатор 
83274.501.394  по кадастрална карта на с. 

Широка лъка 

28.09.2017г. 28.09.2022 търг

ДОКТОР АЛКАЗАР 
ХАДЖИМАТЕВ -61-
АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА 
ПРАКТИКА“ ЕООД , ЕИК 

202850782, с управител Алказар 
Недков Хаджиматев

  Част от общински имот - помещение № 2 
с площ 32 кв.м. за здравни услуги,

  находящо се на І-ви етаж в  масивна 
сграда с идентификатор 69345.100.202.1 с 

предназначение друг вид обществена 
сграда, попадаща в имот с идентификатор 

69345.100.202 по Кадастрална карта на 
с.Стойките, разположена в УПИ ІІ-Здравен 

дом в кв. 43

28.09.2017г. 29.09.2022 търг



Български спортен тотализатор“  
ДП с ЕИК 202766380, с 

управител Дамян Георгиев 
Дамянов

Общински имот –  Терен  с площ 16 кв.м. 
за поставяне на временен обект

 – тип павилион на ДП“Български спортен 
тотализатор“, находящ се в поземлен имот 

с идентификатор 67653.915.266 по 
кадастрална карта на гр.Смолян /ТПК-

Братан Шукеров /.

01.11.2017г. 1.11.2020 търг

Български спортен тотализатор“  
ДП с ЕИК 202766380, с 

управител Дамян Георгиев 
Дамянов

Общински имот – Терен  с площ 16 кв.м. за 
поставяне на временен обект

 – тип павилион на ДП“Български спортен 
тотализатор“, находящ се в поземлен имот 

с идентификатор 67653.922.656 по 
кадастрална карта на гр.Смолян, 

кв.Райково ул. Коста Аврамиков   /спирка 
Бункера /. 

01.11.2017г. 1.11.2020 търг

Български спортен тотализатор“  
ДП с ЕИК 202766380, с 

управител Дамян Георгиев 
Дамянов

Общински имот –  Терен с площ 16 кв.м за 
поставяне временен обект – тип павилион
 на ДП“Български спортен тотализатор“, 
находящ / до Универмага в кв.Устово / в 

поземлен имот с идентификатор 
67653.925.378 

01.11.2017г. 1.11.2020 търг

Български спортен тотализатор“  
ДП с ЕИК 202766380, с 

управител Дамян Георгиев 
Дамянов

Общински имот – Терен  с площ 20,50 
кв.м. за поставяне на  временен 

обект – тип павилион на ДП“Български 
спортен тотализатор“, находящ се в 
поземлен имот с идентификатор 

67653.934.18 по кадастрална карта на 
гр.Смолян, бул.България,  до жил.бл. № 46 

кв.Смолян, гр.Смолян. 

01.11.2017г. 1.11.2020 търг

120506127
ЕТ Д-Р ТАТЯНА 
КЕРМЕДЧИЕВА-

АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА   

части от имот публична общинска 
собственост, представляваща  помещениe 
за здравни услуги , находящо се на ІІІ-ти 
етаж  в административна сграда с . Кутела,  
имот пл.№ 259, УПИ ІV-Кметство, със 

застроена площ 200 кв.м., 

1.11.2017 1.11.2027 търг



120506127
ЕТ Д-Р ТАТЯНА 
КЕРМЕДЧИЕВА-

АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА   

Част от общински имот -   представляваща  
помещения за здравни услуги , 
находящи се в имот с площ 682 

(шестстотин осемдесет и два) кв.м. с 
идентификатор 49014.501.417 с начин на 

трайно ползване: за текстилна 
промишленост ведно с МС с 

идентификатор 49014.501.417.1 на два 
етажа със застроена площ 315 кв.м., МС с 

49014.501.417.2 на един етаж със застроена 
площ 57 кв.м., построена в кв.39,УПИ ІІ-
417, по плана на с.Момчиловци, община 
Смолян,  помещения за здравни услуги 
находящи се на І-ви етаж с обща площ 
144,01 кв.м. в това число и  общи части 

чакалня, санитарен възел, манипулационна 
и др.

1.11.2017 1.11.2027 търг

200803360
СМ-ДЕНТ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА-ГРУПОВА 

ПРАКТИКА" ООД, 

Част от общински имот - помещение за 
стоматологични услуги 

находящо се на І-ви етаж с  обща площ 43 
кв.м. в  това число и  общи части 

включващи  чакалня и санитарен възел, 
разположено в масивна сграда с 

идентификатор   00597.501.232.1 със 
застроена площ 195 (сто деветдесет и пет ) 

кв.м.,  на два етажа с предназначение 
здравно заведение, построена в УПИ ІІ 
/две/ - здравен дом , в кв. 28 /двадесет и 

осем/ по плана на  с.Арда, община Смолян,     

1.11.2017 1.11.2027 търг

201507738
Д-Р БАКЪРОВА -

АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА ЕООД  

Част от общински имот -  помещения за 
здравни услуги находящи се на І-ви етаж с  
обща площ 88  кв.м. в това число и  общи 
части включващи  чакалня, санитарен 
възел, манипулационна, разположени в 

масивна сграда с идентификатор 
00597.501.232.1 със застроена площ 195 

(сто деветдесет и пет ) кв.м.,  на два етажа с 
предназначение здравно заведение, 

построена в УПИ ІІ /две/ - здравен дом , в 
кв. 28 /двадесет и осем/ по плана на  

с.Арда, община Смолян, 

1.11.2017 1.11.2027 търг



120506892
ЕТ  Д-Р НЕЛИ 

ХАДЖИХРИСТЕВА - 
АБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА 

Част от общински имот - имот публична 
общинска собственост помещения за
 стоматологични услуги с  обща площ 

48,60  кв.м. с включени общи части, в това 
число санитарен възел и чакалня.находящи 
се в Здравна служба с. Търън, УПИ-ХVІ-
Здравен дом в кв.12 по плана на с. Търън, . 

1.11.2017 1.11.2027 търг

120506127
ЕТ Д-Р ТАТЯНА 
КЕРМЕДЧИЕВА-

АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА   

Част от общински имот -  представляваща 
помещения и общи части към тях

 за здравни услуги находящи се на ІІ-ри 
етаж с  обща площ 56  кв.м., находящи се в 
масивна сграда Здравна служба с.Славеино 
със застроена площ 200 кв.м.,  УПИ-ІХ за 
здравен дом, кв.11, имот пл.№ 278 по 

плана на с. Славейно  

1.11.2017 1.11.2027 търг

120507720
ЕТ Д-Р СЕВДА ПАШОВА - 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА- 
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА  

Част от общински имот -  публична 
общинска собственост, представляваща 
помещение за стоматологични услуги 

находящо се на І-ви етаж с  обща площ 43 
кв.м. в това число чакалня и санитарен 
възел в масивна сграда Здравна служба 
с.Славеино със застроена площ 200 кв.м.,  
УПИ-ІХ за здравен дом, кв.11, имот пл.№ 

278 по плана на с. Славейно

1.11.2017 1.11.2027 търг

120506465
ЕТ  Д-Р ДАНЧО ГАДЖАЛОВ - 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА  

Част от общински имот -  публична 
общинска собственост, представляваща 
 помещения за здравни услуги с  обща 

площ 95  кв.м.  с включени общи части  в 
това число санитарен възел и чакалня 

находящи се в Здравна служба с. Търън, 
УПИ-ХVІ-Здравен дом в кв.12 по плана на 

с. Търън, 

1.11.2017 1.11.2027 търг

120511619 
ЕТ ДОНКА ПЕЕВСКА 

Част от общински имот -  публична 
общинска собственост помещение за  

Аптека, 
разположена на I-ви етаж с площ 24 кв.м.  
и общи части с площ 10 кв.м. находящи се 
в Здравна служба с. Търън, УПИ-ХVІ-

Здравен дом в кв.12 по плана на   с. Търън, 

1.11.2017 1.11.2027 търг



203004917
АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА - 
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - 
Д-Р ДИЛЯНА ХАДЖИЕВА - 

ПАШОВА ЕООД  

Част от общински имот -  публична 
общинска собственост, представляваща 
помещения за стоматологични услуги 

находящо се в партерен етаж с  обща площ 
41  кв.м. и  общи части, включващи  
чакалня и санитарен възел  в Здравна 

служба с. Могилица, УПИ ІІ-Поликлиника, 
кв.38, имат пл.№ 142, по плана на 
с.Могилица, община Смолян, 

1.11.2017 1.11.2027 търг

201507738
Д-Р БАКЪРОВА -

АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА ЕООД  

Част от общински имот –   помещения за 
здравни услуги находящи се на І-ви етаж с 

 обща площ 157  кв.м. в това число в 
Здравна служба с. Могилица, УПИ ІІ-
Поликлиника, кв.38, имат пл.№ 142, по 
плана на с.Могилица, община Смолян, 

1.11.2017 1.11.2027 търг

201507738
Д-Р БАКЪРОВА -

АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА ЕООД  

Част от общински имот - помещения за 
здравни услуги находящи се на І-ви етаж 
с  обща площ 97,50  кв.м. в това число и  

общи части включващи  чакалня, 
санитарен възел, манипулационна в 
масивна сграда с идентификатор 

№67547.501.326.1 със застроена площ 205 
(двеста и пет ) кв.м. на два етажа, с 
предназначение здравно заведение, 

построено в УПИ VІІІ-326 в кв. 38, по 
плана на с. Смилян, община Смолян, 

разположени в поземлен имот с 
идентификатор 67547.501.326 с площ 911 

(деветстотин и единадесет ) кв.м., 

1.11.2017 1.11.2027 търг

120512742
АПМПДМ-ИП д-р Таня Сариева  

Част от общински имот -  публична 
общинска собственост, представляваща 

помещение
 за стоматологични услуги находящо се на 
ІІ-ри етаж с  обща площ 41  кв.м. в това 

число и  общи части включващи  чакалня и 
санитарен възел помещения за здравни 
услуги находящи се в масивна сграда с 
идентификатор №67547.501.326.1 със 

застроена площ 205 (двеста и пет ) кв.м. на 
два етажа, с предназначение здравно 

заведение, построено в УПИ VІІІ-326 в кв. 
38, по плана на с. Смилян, община Смолян, 

разположени в поземлен имот с 
идентификатор 67547.501.326 с площ 911 

(деветстотин и единадесет ) кв.м., 

1.11.2017 1.11.2027 търг



120546513
ЕТ Д-р ЮРИ САРИЕВ - 
АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА - 
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА 

Част от общински имот -  части от имот 
 публична общинска собственост, 
представляваща помещение за 

стоматологични услуги находящо се на І-
ви етаж с обща площ 23, 04 кв.м. в това 

число  и  общи части, включващи  чакалня 
и санитарен възел разположени в масивна 
сграда с идентификатор №67547.501.326.1 
със застроена площ 205 (двеста и пет ) 
кв.м. на два етажа, с предназначение 

здравно заведение, построено в УПИ VІІІ-
326 в кв. 38, по плана на с. Смилян, 

община Смолян, разположени в поземлен 
имот с идентификатор 67547.501.326 с 
площ 911 (деветстотин и единадесет ) 

кв.м., 

1.11.2017 10.11.2022 търг

ЕИК120612162
СМТЛ ПРОДЕНТ 2007 ЕООД
СЕВИНЧ БЕКИР БАЧКОВА 

Общински имот – помещение № 401 А с 
площ 13,86 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 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.

10.11.2017г. 10.11.2022 търг

ЕИК 120523190
 СМТЛ КРАСИ ДЕНТ
 Красимир Йорданов 

Джонджоров  

Общински имот –помещение № 401 с 
площ 13,41 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 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.,  

10.11.2017г. 11.11.2022 търг



А. М. КОВАЧЕВ

Част от общински имот - сграда с 
идентификатор 67547.501.1426.4  на

 един етаж с площ 55 кв.м.  разположена в 
п.и. с идентификатор  67547.501.1426 по 

к.к. на с. Смилян, актувана  АОС№ 1863/26-
04.2016 г. вписана в службата по 

вписвания с вх.№ 985, акт № 179, том III, 
дело № 421 от 2016 г. вх. № 

1000/27.04.2016, парт. № 34401.

4.12.2017 04.12.2022г. търг

ЕИК 120546357
д-р Борис Гаров АПМПИП 

Част от общински имот - публична 
общинска собственост, представляващ

  помещение за здравни услуги с площ 31 
кв.м., находящо се в Здравна служба с. 

Сивино, УПИ ІХ-Здравна служба в кв. 24, 
имот пл. № 195 със застроена площ 104 

кв.м., актувана с Акт за общинска 
собственост № 230/10.02.2000 г..  

7.12.2017 7.12.2032 търг

М. С. ХРИСТОВА

Част от общински имот -публична 
общинска собственост, складово 

помещение
 № 4 с площ -20 кв.м., находящо се в 

сграда Кметство в УПИ - ІІ- ОНС,с пл.№ 
98 по ЗРП на с.Ряка, актувана с Акт за 
публична общинска собственост с № 

469/26.04.2001 г. вписан в службата по 
вписвания с № 75, том Х, н.д.2135 с 

вх.рег.№2760 /2012 г.

13.12.2017 13.12.2022 търг

ЕТ  ЮРИ САРИЕВ-АПМДМ-
ИП" 

ЕИК120546513

308 к-т  за стом.услуги, находящ се в 
сграда на "СП", построена в УПИ ІІІ - 

ОСП, кв.231 по плана на Смолян
02.08.2016 г. 02.08.2021 г. търг

ЕТ ДОРИС –д-р Радка Доркова 
Кюлханова”

104 к-т за стом.услуги, находящ се в сграда 
на "СП", построена в УПИ ІІІ - ОСП, 

кв.231 по плана на Смолян
03.08.2016 г. 03.08.2021 г. търг

ЕТ д-р Кинче Кирякова
  АПМПДМ-ИП"

101 к-т  за стом.услуги, 
намиращ се в сградата 

на "СП" построена в УПИ ІІІ - ОСП,
 кв. 231 по плана на Смолян

04.08.2016 г. 04.08.2021 г. търг

ЕТ д-р Величка  Белева - 
Неделчева”

102 к-т   за стом.услуги, находящ се в 
сграда на "СП", построена в УПИ ІІІ - 

ОСП, кв.231 по плана на Смолян
04.08.2016 г. 04.08.2021 г. търг

ЕТ д-р Тамара Мошева ДЕНТ – 
ТМ -АПМПДМ-ИП” ЕИК 

120546723

107 к-т            за стом.услуги, находящ се в 
сграда на "СП", построена в УПИ ІІІ - 

ОСП, кв.231 по плана на Смолян
04.08.2016г. 04.08.2021 г. търг

ЕТ д-р Славчо Спиридонов -
Георги Славчев Спиридонов - 

АПМПДМ-ИП”

309 и 309 А к-т   за стом.услуги, находящ 
се в сграда на "СП", построена в УПИ ІІІ - 

ОСП, кв.231 по плана на Смолян
04.08.2016 г. 04.08.20201 търг

СМДЛТ-МИЛДЕНТ "ЕООД с 
ЕИК 120557680

115 к-т   за стом.услуги, находящ се в 
сграда на "СП", построена в УПИ ІІІ - 

ОСП, кв.231 по плана на Смолян
08.08.2016 г. 08.08.2021 г. търг

ЕТ д-р Сийка Василева 
АПМПДМ-ИП"
ЕИК  120547167

307 к-т   за стом.услуги, находящ се в 
сграда на "СП", построена в УПИ ІІІ - 

ОСП, кв.231 по плана на Смолян
08.08.2016г. 08.08.2021 г. търг



ЕТ Д-Р Митко Чолаков -
АПМПДМ-ИП" 
ЕИК 200272290

316  к-т   за стом.услуги, находящ се в 
сграда на "СП", построена в УПИ ІІІ - 

ОСП, кв.231 по плана на Смолян
08.08.2016 г. 08.08.2021 г. търг

АПМПДМ-ИП д-р Нора Миткова  
Ризова с ЕИК120510816

103 к-т за стом.услуги, находящ се в сграда 
на "СП", построена в УПИ ІІІ - ОСП, 

кв.231 по плана на Смолян
08.08.2016г. 09.08.2021 г. търг

ЕТ д-р Мария Куклева 
МАКДЕНТ”

105 к-т  за стом.услуги, находящ се в 
сграда на "СП", построена в УПИ ІІІ - 

ОСП, кв.231 по плана на Смолян
9.08.2016 09.08.2021г. търг

АПСП д-р Стефка Маджарова
203 к-т            за стом.услуги, находящ се в 

сграда на "СП", построена в УПИ ІІІ - 
ОСП, кв.231 по плана на Смолян

9.08.2016 9.08.2021 търг

Т.  И. АТАНАСОВ 
118 к-т  за стом.услуги, находящ се в 
сграда на "СП", построена в УПИ ІІІ - 

ОСП, кв.231 по плана на Смолян
15.08.2016 г. 15.08.2021 г. търг

П. Т. ЦВЕТКОВ 
109 к-т  за стом.услуги, находящ се в 
сграда на "СП", построена в УПИ ІІІ - 

ОСП, кв.231 по плана на Смолян
9.08.2016 09.08.2021г. търг

АСИМИ РМ ЕООД 
ЕИК 120612988

Помещение за офис № 511 ,ет. V,
разположено в п.и. с ид. 67653.917.623.1

09.08.2016г. 09.08.2021 г. търг

ЕТ ДЕНТИВЕС – д-р Вася 
Семерджиева”

106 к-т            за стом.услуги, находящ се в 
сграда на "СП", построена в УПИ ІІІ - 

ОСП, кв.231 по плана на Смолян
09.08.2016 г. 09.08.2021 г. търг

МЕДИКО ТЕХНИЧЕСКА 
ЛАБОРАТОРИЯ ЕМОДЕНТ 

ЕМИЛ ДЕМИРЕВ АШКОВ ЕИК 
120522170

Обслужващо помещение № 413 , находящо 
се в сграда стоматологична поликлиника 

29.08.2016г. 29.08.2021г. търг

ЕТ Дентика д-р Ирина Ферева”
202 к-т                 за стом.услуги, находящ 
се в сграда на "СП", построена в УПИ ІІІ - 

ОСП, кв.231 по плана на Смолян
09.08.2016г. 09.08.2021г. търг

ЕТ д-р Незабравка Генишева  
АПМПДМ-ИП"

501  к-т            за здравни услуги, находящ 
се в сграда на "СП", етаж ІV, корпус Б, 
построена в УПИ ІІІ - ОСП, кв.231 по 

плана на Смолян

09.08.2016г. 09.08.2021 г. търг

ЕТ  д-р Костадин Калайджиев"

504 к-т            за здравни услуги, находящ 
се в сграда на "СП", етаж ІV, корпус Б, 
построена в УПИ ІІІ - ОСП, кв.231 по 

плана на Смолян

09.08.2016 г. 09.08.2021 г. търг



ПЪЛМЕД ИНЖЕНЕРИНГ" АД 
Пловдив

 Магазин за медицински и стом.услуги, 
находящ се в сграда "СП", построена в 

УПИ ІІІ-ОСП, кв.231 по плана на Смолян
09.08.2016 г. 09.08.2021г. търг

ЕТ РАДОЙ Люлюков - ЙОДАР" 
ЕИК

 Помещение № 112 за услуги на 
населението , находящ се в сграда на "СП", 
етаж ІV, корпус Б, построена в УПИ ІІІ - 

ОСП, кв.231 по плана на Смолян

27.09.2016г. 27.09.2021г. търг

ТИТИ Р"ЕООД
ЕИК 203519116

Помещение № 2,
аходящо се на първи

 етаж в масивна сграда
 с ид. № 69585.100.151.1,

в с. Стража ,околовръстен полигон с

25.05.2016 25.05.2021 търг

Х. А. БАЙРЯМОВ

Общински имот –  терен  за поставяне на 
временен обект

 – тип павилион за склад с площ 12 кв.м. 
находящ се  в с. Смилян, ПИ с 

ид.67547.501.1647 по кадастрална карта на 
с.Смилян, съгласно одобрена схема от 

25.02.2016 г. по чл. 56 от ЗУТ  

03.06.2016г. 03.06.2019 г. търг

С. Д.
БРЕЗЕЛИЕВ

Общински имот –  терен  за поставяне на 
временен обект
в  Широка лъка 

01.06.2016г 01.06.2019 г. търг

ЖАСМИН ТЕКС ЕООД
ЕИК 203283648

терен разположен в п.и. 
с ид. 67653.925.325 по одобрена

схме по чл. 56 от ЗУТ
16.05.2016 г. 16.05.2019 г. търг

ФК Родопа
ЕИК 176147518

помещение №505 за офис , находящо се в
п.и. с ид.67653.918.43.13.5

13.05.2016 г. 13.05.2021 г. търг

С. С. 
КОВАЧЕВА

Обществена тоалетна ,
находяща се под моста на кино

 Дружба ,кв.166 УПИ I - Озеленяване
12.05.2016 г. 12.05.2021 г. търг

МИС РОС"ЕООД
ЕИК 203906522

Помещение за офис
 находящо се на 4-ти етаж

 в сграда Стоматологична поликлиника , 
кв.231 по ПУП на гр.Смолян,бул.България 

№ 24

05.05.2016 г. 05.05.2021 г. търг

ЕВН 
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЕАД с ЕИК 115552190

Част от общински имот 
-площ за поставяне на съоръжения и 2 

антенно фидерни системи (АФС) към тях, 
находящи се в сграда Ретранслаторна 
станция и антенна кула, разположени в  
поземлен имот с идентификатор     № 
020005 в землището на с. Полковник 

Серафимово, Община Смолян,

02.06.2016 г. 02.06.2021 г. търг



ЕТ МАРИЯ СТРОНГЕЛОВА"
ЕИК 120552621

самопродаваща  машина за топли напитки, 
 ситуирана на І-ви етаж в самостоятелен 
обект с идентификатор 67653.917.623.1

ГПЧЕ " иван Вазов"

21.04.2016г. 21.04.2021г. търг

ПК  Равенство” с.Смилян  Минчо 
Хаджиев

ЕИК 000602708

Смилян   терен №3  "Липата"
п.и. с ид.67547.501.1647

21.09.2016г. 21.09.2019 г. търг

ЕТ  Албен Кисимов    Кутела
Славейно терен с павилион находящ се до 

о.т.130 м/у кв.12 и кв.13 (улична 
регулация)

20.09.2016г. 20.09.2019 г. търг

ДАН СТРОЙ 19" ЕООД
ЕИК 203661044

Част от общински имот - помещение за 
склад с площ  50 кв.м., находящо се в 

сграда Кметство със застроена площ 209 
кв.м. на три етажа, кв.23, УПИ ІІ-

ОНС,пл.№ 98 по плана на с. Ряка, актувана 
с Акт за общинска собственост № 

469/26.04.2001 г. под №  75,том Х,н.д. 
2135,вх.рег. 2760/ № 469/27.ХІІ.2001 г. 

стр.19.

25.10.2016 г. 25.10.2021г. търг

ЕТ Радослав Кръпчев
ЕИК 830104315

п.и. с идентификатор 67653.925.390
Устово (срещу пазара)

21.09.2016 г. 21.09.2019г. търг

ЕТ Съби Бакърджиев"
ЕИК 830192753

Помещение за търговия находящо се в 
сграда с ид. 11572.933.143.1 УПИ  

26.09.2016г. 26.09.2021г. търг

ЖАСМИН ТЕКС" ЕООД
ЕИК 203283648

Помещение №1 , находящо се на I-ви ет. за 
приозводстевна дейност, разположено в 
м.с. с ид. 69585.100.151.1 с. Сткража , 

околовръстен полигон

26.09.2016 г. 26.09.2021 г. търг

ТАБАК МАРКЕТ АД
ЕИК 175127176

Общински имот –  Терен  с площ 12 кв.м. 
за поставяне на павилион за търговия, 

находящ се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.913.637 по 

кадастрална карта на гр.Смолян /Каптажа / 
по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. 

20.12.2016г. 20.12.2019г. търг

ТАБАК МАРКЕТ АД
ЕИК 175127176

Терен  с площ 9,6  кв.м. за поставяне на 
павилион за  търговия   находящ се в 
поземлен имот с идентификатор  

67653.925.363 по одобрена схема по чл. 56 
от ЗУТ по кадастрална карта на гр.Смолян  

20.12.2016г. 20.12.2019г. търг

 ЕТ Димитър Ганзуров           ЕИК 
120037014

Общински имот –  обект  Терен с площ  20 
кв.м. за поставяне на преместваем обект за 

услуги на населението, разположен в 
поземлен имот  с идентификатор  

67653.921.550 по одобрена схема по чл. 56 
от ЗУТ 

29.11.2016г. 29.11.2019г. търг



ЕТ МИЛЕН СИРАКОВ- ФАРМА  
ЕИК 120051081

Общински имот –  обект  – Терен с площ 9 
кв.м. за поставяне на преместваем обект за 
търговия разположен в поземлен имот с 

идентификатор 67653.925.137 по одобрена 
схема .

25.11.2016г. 25.11.2019г. търг

ЕТ Д-р Марио Лазаров  – 
АПМПДМ - ИП ЕИК 120546538 

Общински имот - помещение № 304 за 
стоматологични услуги, с площ 15,19 кв.м., 

находящо се в самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.917.623.5, в сграда с 

идентификатор 67653.917.623, 

29.11.2016г. 29.11.2021г. търг

ЕТ ЖИВКА ВАСИЛЕВА        
ЕИК 120508085

Общински имот –   Терен № 10  с площ 10  
кв.м. за поставяне на павилион за  търговия  

(магазин Океан кв.Райково)  в поземлен 
имот с идентификатор 67653.921.486 по 

одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.

19.12.2016г. 19.12.2019г. търг

С. Н. ВАСИЛЕВ

Момчиловци Сграда с ид. 
№49014.501.417.1 по кад. Карта на 

с.Момчиловци помещение за 
стоматологични услуги №9  и чакалня №1

16.12.2016 г. 16.12.2021 г. търг

СДРУЖЕНИЕ РАЗВИТИЕ-21 
ВЕК

ЕИК120552982 

Общински имот -помещение № 314
 за офис на  фирма с нестопанска дейност 
в сграда на "СП", построена в УПИ ІІІ - 

ОСП,
кв.231 по плана на Смолян 

29.06.2015 г. 29.06.2020 г. търг

МЕЛИЯ ТРОПИКАЛ" ЕООД
ЕИК 202050769

помещение клуб "Актьора", находящо се в  
сграда с идентификатор 67653.918.45.1, 

попадаща в поземлен  имот с 
идентификатор 67653.918.45 по 
кадастрална карта на гр.Смолян, с 

14.07.2015 г. 14.07.2025 г. конкурс



ЕТ ЕРДЕ ЕМИЛ МЕРОВ"
ЕИК203737257

Механа с обща площ 203 кв.м. , находяща 
се в сграда  с идентификатор 

67653.919.160.3 и част от сграда с 
идентификатор 67653.919.160.2, 
разположени в поземлен имот с 

идентификатор 67653.919.160, УПИ V-
Творческа база на КИК кв.13 по 
кадастрална карта на гр.Смолян, 

кв.Райково,  съгласно  одобрен проект от 
29.10.2013 г. и Удостоверение по чл. 202 

от ЗУТ с № 50/03.09.2015 г., 

16.11.2015г. 16.11.2025г. търг

ИДЕЯ - ООД" 
Евдокия Трифонова 

Елена Ташева
ЕИК120610670

Младежки дом   помещение № 1 и 2, за 
производство и продажба на сувенири, 
ръчно изработени бижута,пана от кожа и 
естествени м-ли, ръчно рисуване на стъкло 
и керамика, УПИ І-Мл.дом,кв.9, по ПУП 
на Смолян централна част, имот пл.№ 69

03.11.2015 г. 03.11.2025 г. търг

ЖОКЕР" ЕООД
ЕИК120605666

самопродаваща машина за топли напитки, 
находяща се в сградата на Община Смолян 

на 4-етаж /НОИ/  
03.07.2015 г. 03.07.2020г. търг

ВИП ПАРТНЕРС ЕООД
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ТОМОВ  

ЕИК 203721477

сграда с идентификатор
 67653.925.155.8 на 

един ет.находаща се в п.и. с 
идентификатор 67653.925.155,  
кв. 26 по плана на кв. Устово

06.11.2015 г. 06.11.2025 г. търг

ВИНАРА ЕООД
ЕИК130717699

 Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 14605.501.150.1.1  за  

Обществен център (сутерен) с площ 345,70 
кв.м., находящ се в сграда № 1, 
разположена в поземлен имот  с 
идентификатор 14605.501.150 с 

предназначение за култура и обществена 
дейност; Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 14605.501.150.1.4 за 

информационен център с обща площ 97,76 
кв.м., находящ се в сграда №1, 
разположена  в поземлен имот с 
идентификатор 14605.501.150   с 

предназначение за култура и обществена 
дейност  и общи части включващи коридор 
и санитарен възел с площ 50 кв.м, всичките 

разположени в ПИ  с идентификатор 
14605.501.150 по кадастрална карата на 

с.Гела, община Смолян, съгласно скица на 
поземлен имот №15-349491-14.08.2015 г. 

06.11.2015г. 06.11.2020г. търг

д-р Десислава Ловчалиева-
АПМПДМ-ИП" ЕООД

ЕИК 203639731

общински имот помещение № 2 за здравни 
услуги ,находящо ес на ІІ-ри етаж в сграда 

с ид. 67547.501.326.1
01.09.2015г. 01.09.2020 г. търг



АИППМПДМ-д-р
Анатолий Соколов " ЕООД

ЕИК202867842

Общински имот -стоматологичен кабинет
находящ се на І-ви етаж

в масивна сграда , в с. Ровина 
25.06.2015 г. 25.06.2020 г. търг

ЕТ д-р Станка Денева   
АПМПДМ-ИП”
ЕИК 120546400

 к-т   306   за здравни услуги, находящ се в 
сграда на "СП", построена в УПИ ІІІ - 

ОСП, кв.231 по плана на Смолян
01.07.2015 г. 01.07.2020 г. търг

ПРИМА СТРОЙ ИНВЕСТ ООД
ЕИК202822263

общински имот -помещения №512 и 
№ 513 за офис на фирма с със стопанска 

дейност 
02.07.2015 г. 02.07.2020 г. търг

ЕТ Мария Стронгелова
ЕИК 120552621

самоподаваща машина за топли напитки, 
ситуирана на І етаж в СП, кв.231 по ПУП 

на Смолян
08.07.2014г. 08.07.2019г. търг

Р. И. КУБИНСКИ
помещение № 507 за офис  , етаж V-ти 

стоматологична поликлиника 
08.07.2014 г. 08.07.2019 г. търг

СМТЛ ВЕНИКА ДЕНТ "ЕООД  Кабинет № 405 за зъботехнически услуги 13.03.2014г. 13.04.2019 г. търг

МТЛ ЕМОДЕНТ" ЕООД Емил 
Демирев Ашков
ЕИК 120522170

помещение 414 и 414 А 25.11.2014 г. 25.11.2019 г. търг

Пик Дизайн " ЕООД
помещение за услуги на населението 

находящо се в приземен етаж 
–Стоматологична поликлиника 

28.01.2014 г. 28.01.2019 г. търг

 ЕТ д-р Илиана Пенева - 
АПМПДМ - ИП"

313 к-т            за здравни услуги, находящ 
се в сграда на "СП", етаж ІV, корпус Б, 
построена в УПИ ІІІ - ОСП, кв.231 по 

плана на Смолян

09.07.2014г. 09.07.2019 г. търг

СТЕФАНОВ -73 ЕООД
Гаражни клетки № 11- № 14 п.и. с 

ид.67653.918.45 АОС 1122/28.10.2013
11.03.2014 г. 11.03.2019г. търг

ЕТ  Велин Хаджиев”
ЕИК120045178

Гаражна клетка № 8 п.и. с ид.67653.918.45 
АОС 1122/28.10.2013

11.03.2014 г. 11.03.2019г. търг

ЕИК120520098
ЕТ  Албен Чавдаров- Пампорово 

Бус”

Гаражна клетка № 1п.и. с ид.67653.918.45 
АОС 1122/28.10.2013 11.03.2014г. 11.03.2019 г. търг



Сдружение "Павлина Георгиева-
Паула Джордж"

част от имот публична общинска 
собственост, бивша балетна зала ,  

находяща се на партерен етаж в сграда с 
идентификатор 67653.918.45.1, попадаща в 

поземлен  имот с идентификатор 
67653.918.45 по кадастрална карта на 

гр.Смолян, 

20.01.2014 г. 20.01.2024 г. конкурс

Контакт Смолян” ООД Помещение на ІV ет.в театъра 10.03.2014 г. 10.03.2019 г. търг

ЕТ Мария Стронгелова"
самоподаваща машина за топли напитки, 
находяща се в сграда  на Община Смолян,  

ЗК -НАП
08.07.2014 г. 08.07.2019 г. търг

ТЕНИС КЛУБ СМОЛЯН 2013 
г.ЕФН2014000015

тенис кортове и трибуни
с обща площ 154 кв.м.,

разположени в югоизточната част
 на  п.и. с идентификатор 67653.922.66, 

по скица №15-18509-06.02.2014 г.
целия имот а

29.07.2014 г. 29.07.2024 г. конкурс

ЙОНИ МВ ЕООД 
ЕИК 202870151                            

самопродаваща машина за топли напитки, 
находяща се в сграда  на МЕСТНИ 

ДАНЪЦИ И ТАКСИ   
26.11.2014 г. 26.11.2019 г. търг

ЙОНИ МВ ЕООД 
ЕИК 202870151                            

самопродаваща машина за топли напитки, 
находяща се в сграда  на ОП "НАО и 

Планетариум"  
26.11.2014 г. 26.11.2019 г. търг

СМТЛ-ДЕНТАЛ ТЕХНИК " 
ЕООД 

Елена Христова Петрова Бечевска

пом. № 404 за зъботех.услуги в СП, УПИ 
ІІІ Окръжна стом.поликлийника, кв.231 по 

плана на Смолян
08.07.2014 г. 08.07.2019 г. търг

ТОЛЕРАНС” ООД, ЕИК 
120555989

Стража   помещение         № 2 за 
произ.дейност - пакетиране на ядки,    І 

етаж в Комб. адм.сграда с.Стража 
27.01.2014г. 27.01.2019г. търг

ЕТ Мария Стронгелова"

Част от общински имот с площ от 2 кв.м. за 
поставяне на самопродаваща  машина за 
топли напитки, ситуирана на І-ви етаж в 
самостоятелен обект с идентификатор 

67653.917.623.1, 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

08.07.2014 г. 08.07.2019 г. търг



ЮЦДП ТП ДГС 
Смилян ЕИК 2016195800347

помещение №1
 в кметство с. Могилица

находящо се на ІІ-ри етаж  в сграда 
кметство разположена в УПИ ІV 

Кметство,кв.17,имот пл.№170 по плана на 
с.Могилица

26.11.2014г. 26.11.2019г. търг

БАНКА ДСК
банкомат 

помещение за поставяне
на АТМ устройство,

находящо се в администартивна сграда
на бул.България №12,

попадаща в п.и. 67653.918.43

29.08.2014 г. 29.08.2019 г. търг

д-р Мария Читакова 2014 
АПМПДМ-ИП" ЕООД

ЕИК 202950302

201 к-т   за стом.услуги, находящ се в 
сграда на "СП", построена в УПИ ІІІ - 

ОСП, кв.231 по плана на Смолян
09.07.2014 г. 09.07.2019 г. търг

ЕТд-р Мария Лалова-ИПППДМ"
205 к-т            за стом.услуги, находящ се в 

сграда на "СП", построена в УПИ ІІІ - 
ОСП, кв.231 по плана на Смолян

28.01.2014 г. 28.01.2019 г. търг

СДРУЖЕНИЕ РОДОПСКИ 
ХАЙДУТИ 

Общински имот- Сграда с наименование 
„Хаджичоневата къща„, находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 
67653.925.118.1 по кадастрална карта на 

гр. Смолян 

09.12.2013 г. 09.12.2023 г. търг

КИНО АРЕНА ВТ  ЕООД
ЕИК175036584

помещение за киносалон ІІІ ет.
помещение за продажба на пуканки и каса 

ет. І
10.05.2013 г. 10.05.2023 г. конкурс

Космо българия мобайл
ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

с. Арда общ.Смолян 01.06.2011 г. 01.06.2021 г. търг

120068166
ОБЛАСТ СМОЛЯН
НЕДЯЛКО СЛАВОВ

имот в землището на с.Чеплетен
за монитране на автоматична 
метеорологична станция 

16.01.2018 16.01.2023 безвъзмездно



ЕИК 000611148
ДДЛРГ "КАТЯ 

ВАНЧЕВА"с.Ширлока лъка 

1.1. Помещения находящи се на първи и 
втори етаж в стара част на училищна 
сграда  с площ 373 кв.м. и обслужващи 
помещения от към физкултурния салон в 
новата част на училищна сграда с обща 
площ 252 кв.м., всички  разположени в 
самостоятелен обект с идентификатор 

83274.501.222.2 предназначение сграда за 
образование, попадаща в поземлен имот с 
идентификатор 83274.501.222 с начин на 
трайно ползване: за обект за комплекс за 
образование по кадастрална карта на 

с.Широка лъка, одобрена със Заповед № 
РД-18-5/07.02.2011г.,на ИД на АГКК, 
попадаща в кв. 46,УПИ III –За училище, 

ул.Люлката № 3 целият имот 

26.02.2018 26.02.2023 безвъзмездно

ЕИК1210825210208
ТП на НОИ-СМОЛЯН

1.1.Помещения на ІІІ етаж от 301 до 318 А 
, 343 А, всичките с обща площ 512,81 кв.м. 

и  239,17 кв.м
1.2.Помещения на ІV етаж от 400 до 418 А, 
405 А, 443 А всичките с обща площ 521,88 

кв.м и 222,78 кв.м. идеални части  от 
общите части

1.3.Помещение на първи етаж № 103 с 
площ 19,60 кв.м. и помещение № 115 с 

площ 20,36 кв.м.  ведно с  35 кв.м. идеални 
части  от общите части

1.4.Гаражна клетка  № 5 с площ 23,75 кв.м. 
и ½ от Гаражна клетка № 8 с площ 24,70 

кв.м.
разположени в самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.918.43.12.2  с 

предназначение за делова  и 
административна дейност, находящи се в 
сграда с идентификатор 67653.918.43.12, 

попадаща в поземлен имот с 
идентификатор 67653.918.43 по 

кадастрална карта на гр.Смолян, одобрена 
със Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., 
образуващ   УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. 

Смолян, Ц.Ч., 

1.03.2018 1.03.2023 безвъзмездно

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА за 
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ към 

ОДК-СМОЛЯН

а) Помещение № 408 с площ 15,51 кв. м, за 
образователна дейност, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 

67653.917.623.1.1, в сграда с 
идентификатор 67653.917.623, 

б) Помещение № 409 с площ 15,51 кв. м, за 
образователна дейност, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 

67653.917.623.1.1, 
в) Помещение № 410 с площ 14,26 кв.м, за 
образователна дейност, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 

67653.917.623.1.1, 
г) Помещение № 411 с площ 15,30 кв.м, за 
образователна дейност, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 

67653.917.623.1.1, 
д) Помещение № 412 с площ 14,04 кв.м., за 

образователна дейност, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 

67653.917.623.1.1, 

21.03.2018 21.03.2023 безвъзмездно



ЕИК 176940695
ФОНДАЦИЯ АКО СИ ДАЛ 

помещение № 209 с площ 15,20 кв.м., за 
хранителна банка , 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 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.

29.03.2018 29.03.2023 безвъзмездно

ТД"НАП-ПЛОВДИВ"
ЕИК131063188

1.Помещения на V-ти етаж с обща площ 
1193,33 кв.м. за офиси и 412,10 кв.м. 

прилежащи площи от общите, всичките 
разположени в самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.918.43.12.6 

2.Помещения за складови нужди  № 110 с 
площ -41,80 кв.м. и № 111 (стар № 109) с 
площ – 20,47 кв.м.  находящи се на І етаж и 
42,39 кв.м. прилежащи площи от общите 

части, всичките разположени в 
самостоятелен обект с идентификатор 

67653.918.43.12.3
3.Помещения за Архив  №112 с площ 19,93 
кв.м. и № 114 с площ 19,80 кв.м., ведно с 
прилежащите площи от общите части – 

35,10 кв.м., всичките разположени в 
самостоятелен обект с идентификатор 

67653.918.43.12.3
4.1.4. Гаражна клетка № 9 с обща площ 

49,41 кв.м.,  попадаща в поземлен имот с 
идентификатор 67653.918.43 по 

кадастрална карта на гр.Смолян, одобрена 
със Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., 
образуващ   УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. 

Смолян, Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за 
публична общинска собственост 

№430/15.01.2001 г. с адрес бул.България 
№ 12, вписан в Служба по вписванията 
–Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, 

2.05.2018 2.05.2023 безвъзмездно

ЕИК 120037256
Сдружение "Срещи диабета ръка 

за ръка" 
Кирил Николов Илиев

1.1.Помещение № 301 с площ 14,78 кв.м.,  
и помещение № 302 с площ 17,15 кв.м 
находящи 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.

19.04.2018 г. 19.04.2023 г. безвъзмездно



Районна колегия на Български 
зъболекарски съюз  гр.Смолян,  
ЕИК 120068337 с председател 

Велин Алексиев Сариев  

помещение за офис № 216 с площ 21 кв.м., 
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 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.

25.06.2018 г. 25.06.2023 г. безвъзмездно

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА 
ИНСПЕКЦИЯ -СМОЛЯН

Помещение № 114 с площ 14,72 кв. м. ,
находящо се на І-ви етаж на сграда,
разположена в имот с идентификатор №
67653.917.623.по кадастрална карта на гр.
Смолян, одобрена със заповед № РД-18-
14/10.05.2005 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, с начин на трайно
ползване: ниско застрояване, от които 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
г., вписан в Служба по вписванията-
Смолян под № 80, том ІІІ,н.д. 502, вх.
регистър 791/17.05.2011 г.

13.09.2018 г. 13.09.2023 г. безвъзмездно

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО 
МОМЧИЛ ЮНАК
ЕИК120565684

част от поземлен имот с идентификатор 
49014.17.17 с площ 1 703,71 кв.м., 
съгласно защрихованото по скица 

предложение, целия с площ 4987 кв.м. с 
начин на трайно ползване: пасище, трайно 

предназначение на територията: 
урбанизирана  по кадастрална карта на с. 
Момчиловци, община Смолян, ведно със 

сграда, със застоена площ 98 кв.м. с 
предназначение курортна, туристическа 

сграда, актувани с Акт за частна общинска 
собственост №12/11.04.1997г.

25.01.2017г. 25.01.2027г. безвъзмездно

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ д-р 

Братан Шукеров
ЕИК 120503871

медицинска апаратура Регионален 
онкологичен ценътр по договор 

HiPERB/05/DSUP BG_01
27.02.2017 г. 27.02.2027г. безвъзмездно



МИНИСТЕРСТВО НА 
ПРАВОСЪДИЕТО

ОКРЪЖЕН СЪД СМОЛЯН
РАЙОНЕН СЪД СМОЛЯН

Стаи с № 501 и № 502  с обща площ 63,69 
кв.м., находящи се на V – ти етаж и 

съответните общи части с площ –59,77 
кв.м. в източното крило на 

административната сграда на Община 
Смолян с идентификатор 

67653.918.43.13.5, ситуирана в поземлен 
имот с идентификатор 67653.918.43 по 

кадастрална карта на гр. Смолян, 
образуващ УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. 

Смолян, Ц.Ч., актувана с Акт за публична 
общинска собственост №430/15.01.2001 г.

24.03.2017г. 24.03.2022г. безвъзмездно

СПОРТЕН КЛУБ "БУДОКА-
БЪЛГАРИЯ"
ЕИК176288951 

част от имот частна общинска собственост  
помещение с площ 184 кв.м., разположено 
в сграда Младежки дом, актувана с акт за 

частна общинска собственост № 
1837/26.05.2015г., вписан в службата по 

вписвания с № 181, том ІІІ, н.д. 467/2015 г., 
вх.№ 1200/29.05.2015 г. партида№ 

30535,14864. 

30.05.2017 г. 30.05.2027г. безвъзмездно

СДРУЖЕНИЕ ЕКСВЯТ 
РОДОПИ 

ЕИК 120029640

част от общински имот –частна общинска 
собственост  помещение ситуирано на ниво 

- фоайе с площ 75 кв.м. находящо се в 
сграда Младежки дом, попадаща в имот с 

идентификатор 67653.934.226 по 
кадастрална карта на гр.Смолян, УПИ І-
Младежки дом, кв.9 по ПУП на гр.Смолян 
Н.Ц. актувано с акт за частна общинска 

собственост № 1837/26.05.2015г., вписан в 
службата по вписвания с № 181, том ІІІ, 
н.д. 467/2015 г., вх.№ 1200/29.05.2015 г. 

партида№ 30535,14864

31.05.2017 31.05.2022 безвъзмездно



СМЕТНА ПАЛАТА 
ЕИК 121004469

помещения за офиси с обща площ 94,61 
кв.м. както следва : офис № 319 с площ – 
20,15 кв.м. ; офис №  320 с площ – 20,67 
кв.м.  и офис №  321 с площ – 20,34 кв.м.,  
ведно с  33,45 кв.м. идеални части  от 

общите части , разположени в 
самостоятелен обект с идентификатор 
67653.918.43.12.5  с предназначение за 
делова  и административна дейност, 

находящи се в сграда с идентификатор 
67653.918.43.12 , попадаща в поземлен 
имот с идентификатор 67653.918.43 по 

кадастрална карта на гр.Смолян, одобрена 
със Заповед № РД-18-1410.05.2005 г. , 

образуващ   УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. См 
олян, Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за 

публична общинска собственост 
№430/15.01.2001 г. с адрес бул.България 
№ 12, вписан в Служба по вписванията 
–Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, 
вх.регистър № 285/15.03.2004 г. ;

14.07.2017 1.10.2022 безвъзмездно

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С 
ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА д-
р Тодор Ташев Ташев Петково  

имот общинска собственост –Стадион с 
обща площ 6548 кв.м., ведно със 

едноетажна съблекалня със застроена площ 
48 кв.м., находящ се в  УПИ І, имот пл. № 
222, кв. 49 по плана на с. Петково, общ. 
Смолян; при граници: от две страни река, 

от две страни гора, актуван с Акт за 
публична общинска собственост 

№341/18.08.2000 год. 

6.10.2017 6.10.2022 безвъзмездно

ЕИК 120028435
СК ФЕН -85

ДИМИТЪР КОНДАКЛИЕВ  

част от общински имот –частна общинска
 собственост помещение  ситуирано  на 
ниво - фоайе с площ 110 кв.м в сграда 

разположена в УПИ І-Младежки дом, кв. 9 
по плана на гр. Смолян, актувана с акт за 

частна общинска собственост № 
1837/26.05.2015 г. , вписан в службата по 
вписвания с № 181, том ІІІ, н.д. 467/2015 г., 

вх.№ 1200/29.05.2015 г. партида№ 
30535,14864.

22.11.2017г. 22.11.2022 безвъзмездно

НЧ БАЩИНО ОГНИЩЕ
 с. Горна Арда 

II-ри етаж в сграда с идентификатор 
68521.504.9.1,  площ 225 кв.м. по к.к. на

с. Горна Арда.
безвъзмездно



НЧ КИРИЛ МАДЖАРОВ 1866 
КВ.УСТОВО  ЕИК 000608650

Находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.122, ведно с 
намиращите се в него сгради с площ 869 
кв.м., с идентификатори:67653.925.122.1 
със застроена  площ 449 кв. м., на 3 етажа, 
с предназначение:          Сграда за  култура  
и  изкуство-67653.925.122.2 със застроена  

площ 170 кв. м., на 4 етажа, с 
предназначение: Сграда за  култура  и  
изкуство 67653.925.122.3 със застроена  

площ 85 кв. м., на 2 етажа, с 
предназначение: Сграда за  култура  и  
изкуство 67653.925.122.4 със застроена  

площ 134 кв. м., на 2 етажа, с 
предназначение: Сграда за  култура  и  

изкуство,с местонахождение - гр. Смолян, 
кв. Устово, кв. 24, УПИ І - Културен  дом, 

Младежки дом, хотел и магазин, 
пл.”Възраждане” № 1, актуван с АОС  № 
1036/12.06.2012, вписан в службата по  

вписвания 

22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно

НЧ МОМЧИЛ ЮНАК 1997 
С.ПОДВИС С ЕИК 830100046

имот публична  общинска собственост, 
намираща се в част от масивна сграда със 
застроена  площ 395 кв. м., корпус І, етаж 2-
ри, кв. 21, УПИ ХVІІІ - кметство, поща, 

търговия, детска градина, актувана с АОС  
№ 1051/06.07.2012, вписан в службата по  

вписвания 

22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно

НЧ ИСКРА 1957 С. ВИЕВО ЕИК 
000609108 

имот общинска собственост находящ се в 
УПИ парцел ІV, кв. 28, пл. № 231, с 
използваема площ – 540,00 кв. м., ( 

библиотека 40 кв.м., изложбена зала 45 
кв.м., музейна сбирка 32 кв.м., гримьорна 
32 кв.м., ритуална зала 30 кв.м., клуб 60 
кв.м., кино салон 210 кв.м., кино кабина -
24 кв.м. и салони 67 кв.м.)  на 2 етажа, с 

АОС  № 337/18.08.2000 г.

22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно

НЧ ЗОРА 1956 С.КУТЕЛА
 ЕИК 000609026

имот общинска собственост находящ се в 
с. Кутела, парцел І – Читалище в кв. 41, 
имот № 223,  с използваема площ 320,00 
кв.м., част от него актуван с АОС  № 

152/01.04.1999 г.

22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно

НЧ СВЕТЛИНА ТИКАЛЕ
ЕИК 000609485

публична  общинска собственост, 
разположено в част от комбинирана сграда 
с използвана площ 150 кв.м., находящо се в 
имот пл. № 35 по кад. основа  на с. Тикале, 

общ. Смолян, с                                

22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно

НЧ СЪГЛАСИЕ 1883 
С.СЛАВЕИНО 
ЕИК 000609340

следния имот публична  общинска 
собственост, находящ се в УПИ – І , кв. 10 
имот пл. № 251, с обща  площ -1600 кв. м., 

на два  етажа, Използваема площ за 
читалищна дейност  627,60 кв.м.  и 

търговски обекти с площ 225,00 кв.м. 

22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно



НЧ ПРОФ.Д-Р АСЕН 
ЗЛАТАРОВ -1927 С.СМИЛЯН

ЕИК 000609204

следния имот публична  общинска 
собственост, находящ се в поземлен имот с 
идентификатор 67547.501.371, в сгради с  
идентификатори 67547.501.371.2 със 

застроена  площ 530 кв. м., на два  етажа, с 
предназначение: друг вид обществена в 
града ( в т.ч. 277 кв.м. за кино салон на 
един етаж и 253 кв.м. помещения на два 
етажа) 67547.501.371.3 със застроена  

площ 79 кв. м., на един  етаж, с 
предназначение: селскостопанска  

сграда,67547.501.371.4 със застроена  
площ 17 кв. м., на един  етаж с 

предназначение: селскостопанска  
сграда,местонахождение – с. Смилян, кв. 

40, УПИ І - Обществен  център, 2.

22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно

НЧ ЕКЗАРХ СТЕФАН 1872 
С.ШИРОКА ЛЪКА ЕИК 

000609827

следния имот публична  общинска 
собственост, разположено в масивна сграда 

с идентификатор 83274.501.246.1, със 
застроена  площ 416 кв. м., на два  етажа с 

предназначение: Сграда за култура и 
изкуство, местонахождение - с. Широка  
лъка, кв. 70, УПИ І - За културен  дом, 
УПИ – Озеленяване, ул. „Кап. Петко 

войвода”  № 26, 

28.11.2016 г. 28.11.2021г. безвъзмездно

НЧ ХРИСТО БОТЕВ 1892 
С.ЧОКМАНОВО С ЕИК 

000609898

следния имот публична  общинска 
собственост Разположено в част от  
масивна сграда  с идентификатор - 

81520.501.502.1, със застроена площ 391 
кв. м., находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 81520.501.502, с площ 1571 
кв.м., с предназначение:  Сграда за  

култура и изкуство, кв. 16, УПИ VІІ - за  
културен  дом, 

22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно

НЧ БЪЛГАРИЯ 1937 
С.МОГИЛИЦА ЕИК 000609275

имот публична  общинска собственост, 
находящо се в кв. 36, УПИ ІІ - Читалище, 
имот с пл. №160,  с обща  площ  на  имота -

1915 кв. м., застроена  площ - 415 кв. м.,  
на 3 ет. 

22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно

НЧ ИЗВОР 1920 С.АРДА
 ЕИК 000609147

имот публична  общинска собственост, 
находящ се в кв. 27, УПИ – І - Читалище, 
съвет  и поща,  № 171, ведно с двуетажна 
масивна сграда (Читалище) със застроена 

площ 627  кв.м.,

22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно

НЧ ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 
1947 С. МУГЛА
ЕИК 000609300

имот общинска собственост, разположено 
в кв. 13, имот с пл. № 265 по плана на с. 

Мугла, с обща площ 370 кв.м. / библиотека 
с площ 48 кв.м. и читалня 16 кв.м./  с 

граници на имота - река, общински път, 
имот с пл. № 266,267 и търговска сграда

22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно



НЧ СВЕТЛИНА 1925 
С.МОМЧИЛОВЦИ

 ЕИК 000609122

имот публична  общинска собственост, 
разположен в поземлен имот с 

идентификатор 49014.501.394, с площ 1387  
кв.м.,  трайно предназначение на 

територията: урбанизирана,  с начин  на 
трайно ползване:  ведно с масивни сгради с 

идентификатори 49014.501.394.1 със 
застроена  площ 387 кв. м., на три  етажа, с 

предназначение:  Сграда за  култура и 
изкуство 49014.501.394.2 със застроена  

площ 159 кв. м., на два  етажа, с 
предназначение: Сграда за  култура и 

изкуство- 49014.501.394.3 със застроена  
площ  37 кв. м., на един етаж, с 

предназначение: постройка за  допълващо 
застрояване - 49014.501.394.4 със 

застроена  площ 9 кв. м., на един  етаж, с 
предназначение: постройка за  допълващо 

застрояване - 49014.501.394.5 със 
застроена  площ 6 кв. м., на един  етаж, с 
предназначение: постройка за  допълващо 

застрояване, с местонахождение - с. 
Момчиловци, кв. 46, ул.”Елица” № 7,  

22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно

НЧ СЪЗНАНИЕ 1929 С.ГЕЛА 
ЕИК 000609695

І-ви етаж  в масивна сграда  с 
идентификатор 14605.501.150.1 с  обща 
площ 193,57 кв.м. включваща зала, сцена, 
склад, общи части и коридор 24 кв.м.; ІІ-ри 
етаж канцелария председател с площ 30,01 
кв.м., библиотека с площ 30 кв.м.; балкон 
над зала с площ 30,00 кв.м. и общи части с 
площ 20 кв.м. ) всичките разположени в 

поземлен имот с идентификатор 
14605.501.150, с площ 1871 кв.м., кв. 27, 

УПИ ІІІ - Читалище, 

07.12.2016 г. 07.12.2021 г. безвъзмездно

НЧ СВЕТЛИНА 1937 С.ТЪРЪН 
ЕИК 000609581

имот публична  общинска собственост, 
находящ се в масивна сграда с 
идентификатор 73777.104.220.1, 
разположена в поземлен имот с 

идентификатор 73777.104.220, със 
застроена площ 348 кв.м., на два етажа с 
предназначение: Сграда за култура и 
изкуство, одобрена със Заповед РД-18-

59/28.08.2009 г. на изпълнителен директор 
на АГКК .

безвъзмездно

НЧ СВЕТЛИНА 1982
 С.БЕЛЕВ ДОЛ ЕИК 000611600

имот публична  общинска собственост, 
разположен в част от сграда Кметство,  със 
застроена площ 120,00 кв.м. , читалищен 
салон с площ 85 кв.м., сцена с площ 25 

кв.м. и склад с площ 10 кв.м., разположени 
в околовръстен полигон, 

22.11.2016г. 22.11.2021г. безвъзмездно

НЧ ПРОБУДА 1903 
С.СТОЙКИТЕ ЕИК 000609617

имот публична  общинска собственост, 
разположено в масивна  сграда (бивше  
читалище и кметство), с площ 548 кв.м.  
(два клуба,етнографска сбирка, зала за 

репетиции, конферентна зала, библиотека, 
коридори, стълбища, складове, площадки, 
приемен салон, тоалетни) , имот пл. № 213, 

парцел за читалище, кв. 47, с АОС  № 
279/09.06.2000 г.

22.11.2016г. 22.11.2021г. безвъзмездно



НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ 1926 
С.ПОЛКОВНИК 
СЕРАФИМОВО 
ЕИК 120553529

имот публична  общинска собственост, 
находящ се в  полумасивна  сграда  със 
застроена  площ  от 228 кв. м. и площ на  
парцела – 1090 кв. м., кв. 25 а, УПИ І - 

Културен дом, пл. № 213,

22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно

НЧ ПРОСВЕТА 1930 С. 
СОКОЛОВЦИ 

 общински имот находящ се в училищна  
сграда с използвана площ – 150 кв. м., 

УПИ VІІІ - за училище в кв. 16, имот пл. № 
222,  

22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно

НЧ ХРИСТО БОТЕВ 1871 
ЕИК 000608643

масивни сгради с идентификатори 
67653.915.273.1 със застроена площ 555 
кв.м., на три етажа, с предназначение: 

Сграда за култура и изкуство  - 
67653.915.273.3 със застроена площ 153 
кв.м., на четири етажа, с предназначение: 

Сграда за култура и изкуство- 
67653.915.273.4 със застроена площ 234 
кв.м., на два етажа, с предназначение: 

Сграда за култура и изкуство, с 
местонахождение - гр.Смолян, 

бул.”България” № 78, п.и. -67653.915.273, 
кв.153, УПИ ІІ – Читалище ”Христо 

Ботев”, 

28.11.2016 г. 28.11.2021 г. безвъзмездно

НЧ БРАТАН ШУКЕРОВ 1959 
С.КОШНИЦА ЕИК 120585570

имот  частна  общинска собственост, 
разположен в част от І-ви   етаж на масивна 
сграда със  застр. площ – 188 кв. м., УПИ 
V - За обществено обслужване, кв. 14 по 

ПУП на с. Кошница, 

22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно

НЧ БРАТАН ШУКЕРОВ 1960 
С.КАТРАНИЦА ЕИК 120609903

околовръстен полигон първи етаж от 
сграда № 2 „читалище“ със застроена площ 

143 кв.м, 
22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно

НЧ ХРИСТО 
ПОПКОНСТАНТИНОВ 1923 

С.ПЕТКВО 

имот общинска собственост находяща се в 
УПИ ІX, кв. 27, пл. № 295, с обща  площ - 
380 кв. м., зали за съхранение на книги  с 
площ -84 кв. м., зали за съхранение на 
материали и инвентар – 32 кв.м., зали за 
мероприятия и сбирки с  площ - 25 кв. м., 

(музей,стара училищна сграда) 

22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно

НЧ РАЗВИТИЕ 1919 
С.ЛЕВОЧЕВО ЕИК 000609535

имот публична  общинска собственост, 
находящ се на трети етаж в Училищна 
сграда, УПИ ХХІ – Училище, в кв. 13, 
имот пл. № 352  с използвана площ 280 

кв.м.                           ( канцелария, 
библиотека и киносалон) , с 

22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно

НЧ БАЩИНО ОГНИЩЕ 
С.ГОРДА АРДА ЕИК 

разположено  на II-ри етаж в сграда с 
идентификатор 68521.504.9.1,   с площ 225 

кв.м. по к.к. на с. Горна Арда.
22.11.2016 г. 22.11.2021 г. безвъзмездно

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА 
ИНСПЕКЦИЯ -СМОЛЯН

част от имот частна общинска собственост - 
конферентна зала на ІV-ти етаж, корпус А, 
библиотека и помощни помещения на V-ти 

етаж с обща площ 215,43 кв.м. за 
ситуиране на Регионалната картотека на 
медицинските експертизи при РЦЗ – 

Смолян и помещение до конферентната 
зала, бивш архив на ІV-ти етаж с площ 4,20 

кв.м., находящи се сградата на 
стоматологична поликлиника, Община 
Смолян, с адрес: бул. „България” №24, 
имот кад. № 67653.917.623, участващ в 
УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична 
поликлиника, кв. 231 по ПУП на гр. 

Смолян, 

21.12.2016г. 21.12.2026 г. безвъзмездно



МВР
0006952350491

Младен Динов Петров,ВПД 
"КИС"

1.Помещение №5, находящо се на І-ви 
етаж в масивна сграда (МС-01) с площ 77 

кв.м.Ретранслаторна станция за 
разполагане на 2 (два) броя 

комуникационни шкафа с размери 
600х180х600 

2.Част от Антенна кула за разполагане3 бр. 
параболични антени с диаметър 0.6 

м.монитрани н акулата с 
азимути:316.86.272.55 и 287.58

3.(три) броя панелни антени с височина 
200 см. монитрани на максимално 
позволената височина на кулата;

1 (един)брой омни антена с височин 200 
см. монтиранан на максимално 
позволената височина на кулата.

20.01.2016 г. 20.01.2021 г. безвъзмездно

Областна дирекция Земеделие 
гр.Смолян

ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ

Източно крило на община Смолян Ст.  301-
305 вкл. И склад и сервизно помещение 

29.07.2016г. 29.07.2021 г. безвъзмездно

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 
ИЗПЪЛНЕНИЯ НА 
НАКАЗАНИЯТА  

(пробация)

Помешения на V ет. в п.имот с 
ид.67653.918.43.13.5 на източно крило в 
административна сграда ситуирана в 

поземлен имот  с ид.67653.918.43 по КК но 
Смолян

09.08.2016 г. 09.08.2021г. безвъзмездно

ФЪН ИН ДЪ МАУНТИН
ЕИК176570324

п.и.67653.234.556
п.и.67653.234.557

23.04.2014г. 23.04.2023 г. безвъзмездно

РДТ НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" 
гр.Смолян

ЕИК 000608604

Камерна зала № 2 и 
зала № 1 по график

26.11.2014 г. 26.11.2024 г. безвъзмездно

Министерство на околната среда  
и водите

терен по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на 
обект за монитолинг на качеството на 

отмосферния въздух в п.и. 67653.918.16
12.08.2013 г. 13.08.2023 г. безвъзмездно

Младежси спортно-
туристически клуб
 Момчил Адвенчър

имот с проектен ид. №49014.18.178 с. 
Момчиловци м. Свети дух , пасище 

22.04.2013 г. 22.04.2023 г. безвъзмездно

Ски клуб -Широка лъка 2 бр. ски влекове  18.11.2013 г. 18.11.2023 г. безвъзмездно

Министерство на транспорта, 
информационните технологии и 

съобщения             

помещение  с площ 17,11 кв. м. с. Подвис, 
помещение  с площ 20 кв. м. с. Долно  

Влахово
16.08.2012 г. 16.08.2022 г. безвъзмездно

ПУ Паисй Хилендарски 
Технически колеж  

Масивна сграда с 
ид.67653.917.621.1;67653.917.621.2

20.07.2012 г. 20.07.2022 г. безвъзмездно

ДАНО  Сдружение Национално 
Движение Българско наследство 

частна общинска собственост, поземлен 
имот с идентификатор 49014.501.398 с 
площ 1096 кв.м. с начин на трайно 

ползване: За обект комплекс за култура и 
изкуство ведно с триетажна масивна сграда 

с идентификатор  49014.501.398.1 със 
застроена площ 277 кв.м. съгласно договор  

от 28.04.2011 г. вписан в службата по 
вписвания с № 15, том I , 

вх.рег.№553/29.04.2011 г., стр.13600

28.04.2011 г. 28.04.2021 г. безвъзмездно

БЪЛГАРО ГЕРМАНСКИ 
ЦЕНТЪР

ПМС 283/23.11.2007 г. 25.03.2011 г. 25.03.2021 г. безвъзмездно



АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ 

Помещения разположени в самостоятелен 
обект с идентификатор 67653.918.43.13.5 с 

предназначение за делова  и 
административна дейност, ведно с 

прилежащите общи части, 

03.05.2010 г.
 Анекс за промяна  

на срока
безвъзмездно

ЕТ ДИМИТЪР ТОНКОВ
ЕИК 120020520

Общински имот – терен с площ – 20 кв.м. 
за поставяне на

 преместваем обект-павилион  за продажба 
на закуски и сладкарски изделия, по 
одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ от 

06.06.2014 г. , находящ се в гр.Смолян, 
бул. „България ”№22 (южната част на VІ 
ОУ „Иван Вазов”) ПИ67653.917.617

23.08.2017 23.08.2020 безвъзмездно

ЕТ ВАСИЛ ВАСИЛЕВ
ЕИК 120014065

Общински имот – част от училищна сграда  
СУ“ Св.Св. Кирил и Методий“, 

гр.Смолян, находяща     се в п.и. с  
идентификатор 67653.915.345 - 

Помещение за продажба на закуски и 
сладкарски изделия (Закусвалня-син бар) , 

находящо се в самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.915. 345.11, 
разположено в Централен корпус I- 

партерен етаж .

12.01.2016 г. 12.01.2022 г. търг

ОКСОН ЕООД
ЕИК 202330365

Кабинет разпожен в източно 
крило,партерен етаж на училищна сграда в 
СУ" Св.св. Кирил и Методий" гр.Смолян , 
разположена в п.и. с ид. 67653.915.345.5

25.10.2016г. 25.10.2021 г. търг

ЕЛЕГАНС ФАСТ 
ФУУДС"ЕООД
ЕИК 203398312

Помещение за продажба на закуски  и 
сладкарски изделия,  разположено на  ІІ-ри 

етаж (новата част) в  
сграда на ПМГ „Васил Левски” гр. 
Смолян, актувана с Акт за публична 

общинска собственост № 1031/ 27.10.2011 
г., вписан  в службата по вписвания под № 

161, том VІ,н.д. 1174 с вх.№ 
1853/28.10.2011 г., парт.кн. том 16188, 

разположена в поземлен имот с 
идентификатор 67653.921.182 с начин на 
трайно ползване: комплексно застрояване, 

от който е образуван УПИ V-
Политехническа гимназия, кв. 85 по плана 
на гр.Смолян, кв. Райково, ведно с масивна 

сграда с ид. 67653.921.182.2 с 
предназначение сграда за образование 

23.03.2015 г. 23.03.2020 г. търг

АБИМБИ ЕООД 
ЕИК 200542729

Част от общински имот обособено място за 
поставяне на самопродаваща машина за 

топли напитки, находяща се в п.и.с 
ид.67653.918.49

УПИ ІІ-за Е.П.Училище в кв.84/-4.05.1998 
г. 

02.11.2015 г. 02.11.2020 г. търг

ХЕРМЕС ТРЕЙД "ЕООД
ЕИК 201515560 

Част от общински имот – обособено 
помещение с площ    25 кв.м.  за продажба 

на  закуски и сладкарски изделия, 
находящо се  в п.и. с идентификатор 

67653.914.315, V ОУ „Юрий Гагарин „ул. 
Георги Кирков № 10, гр.Смолян, УПИ VІ-
Училище,  кв. 41 по плана на гр. Смолян, 

05.08.2014г. 05.08.2019 г. търг



РИМ МОСТ"ЕООД

помещение за закуски в СОУ " Отец 
Паисий"

п.и. 67653.918.49 УПИ ІІ-за 
Е.П. Училище кв.15 п оплана на гр.Смолян

30.09.2014 г. 30.09.2019 г. търг

ЕТ НАДЯ -НАДКА ВЕЛИНОВА
ЕИК120552548

Част от общински имот – обособено 
помещение

 с площ 9 кв.м
 за продажба на закуски и сладкарски 

изделия , находящо се на партерен етаж в 
югоизточната част на сграда с 

идентификатор 73777.104.242.1 по 
кадастрална карта и кадастрални регистри 
на с.Търън, мах.Лехчище, община Смолян, 

кв.15,УПИ V-училище  

30.09.2014г. 30.09.2019г. търг

ЕТ ЕМИЛИЯ ЦАРЕВА"
ЕИК 120618101

терен  № 21 съгласно
 одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ

находящ се в северната част на училището  
п.и. с ид. 67653.917.617 по к.к. на Смолян

ГПЧЕ"Иван Вазов"

22.04.2016 г. 22.04.2019 г. търг










































































































































































