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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

от  Николай Мелемов - Кмет на Община Смолян 

 

Относно: Отдаване чрез търг, на земя от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, намираща се в землището 

на с. Момчиловци, общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В общинска администрация - Смолян е постъпило Заявление за сключване на договор 

за отдаване пад наем на общински недвижим имот в землището на с. Момчиловци: 

 

Заявление с вх. № ОС001208/28.10.2021 година от „СЕСИТО КОНСУЛТ-1“ ЕООД със 

седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул.“ Дичо Петров“ № 16, ет.3, вписано в 

търговския регистър с ЕИК 2002000024 – представлявано от управителя и едноличен 

собственик  на капитала Иван Марков за сключване на договор за отдаване пад наем на 

общински недвижим имот публична общинска собственост в землището на с. Момчиловци, 

а именно – имот с начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя с идентификатор 

49014.17.28 с площ 22555 кв.м. землище на с. Момчиловци;        

 

       Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 8 и ал. 2 и чл. 27, ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 19, ал. 1 и чл.24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и 

чл. 21, ал. 1 от наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, предлагам общински съвет да приеме следните:  

 

   РЕШЕНИЯ: 

 

І. Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе процедура за провеждане на 

публичен търг с тайно наддаване по реда на чл. 65, ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за отдаване на общински 

поземлен имот с начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя с идентификатор 

49014.17.28 с площ 22555 кв.м., находящ се в землището на с. Момчиловци: 

ІІ. Определя при провеждане на публичния търг, първоначалната годишна наемна 

минимална цена за декар  в размер на 45.00 лева.; 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде Заповед за определяне на 

спечелил наемател и да сключи договор за отдаване под наем, със срок до 10 години със 

спечелилия търга.  

 

ВНОСИТЕЛ:   /П/         

                                                                        НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ 

         Кмет на Община Смолян 


