
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Гр. СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  Николай Мелемов 

Кмет на Община Смолян 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение за търговия, находящо се в сграда 

разположена в УПИ II – магазин, кв.28 по плана на с Бостина, община Смолян, чрез 

публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост   

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл.14 ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, свободни 

нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите 

на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, 

могат да се отдават под наем на трети лица. Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се 

извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично 

оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се 

извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от 

търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от 

оправомощено от него длъжностно лице. 

След проведени разговори с кметския наместник и поради липсата на друг 

магазин в населеното място, както и във връзка  със спазване на законовите изисквания, 

предлагам да се отдаде под наем обект-хранителен магазин, находящ се в масивна сграда, 

разположена в УПИ II – магазин, кв.28 по плана на с Бостина, община Смолян. 

 

Предвид гореизложеното и на основание  на чл.8 ал.9 чл.14, ал. 1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал.1 т. 8 ал.2 чл.27 ал.5  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация  предлагам на Общинския съвет да 

вземе следните  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 

 

I. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2022 година приета с Решение №687/22.12.2021 година на Общински 

съвет Смолян в Приложение № 8 - Прогнозен списък на имотите общинска собственост, 

подходящи за управление и разпореждане (отдаване под наем), както следва: 

1. Общински имот - обект-хранителен магазин, находящ се в масивна сграда, 

разположена в УПИ II – магазин, кв.28 по плана на с Бостина, община Смолян, актувана 

с Акт за частна общинска собственост № 763/02.11.2004 год., вписан в Служба по 

вписванията – Смолян под №23,  н.д. 1627 вх.№ 2162/4.11.2004 г. 

 



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

с тайно наддаване за срок от 5 години следния обект, частна общинска собственост: 

1. Общински имот - обект-хранителен магазин, находящ се в масивна сграда, 

разположена в УПИ II – магазин, кв.28 по плана на с Бостина, община Смолян, актувана 

с Акт за частна общинска собственост № 763/02.11.2004 год., вписан в Служба по 

вписванията – Смолян под №23,  н.д. 1627 вх.№ 2162/4.11.2004 г. с начален годишен 

наем в размер на 240,00 без ДДС  

 

    IІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

процедури по подготовката и провеждането на публичният търг с тайно наддаване, 

да определи спечелилият участник и да сключи договор за отдаване под наем за 

срок от 5 (пет) години, като разходите за електроенергия и вода се поемат от 

наемателя. 

 

 

ВНОСИТЕЛ:  /П/  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 


