
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  Николай   Мелемов 

Кмет на Община Смолян 

 
 

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сграда с идентификатор 

49014.18.71.1 и сграда с идентификатор 49014.18.71.2 по кадастралната карта на 

с.Момчиловци по реда на Закона за общинската собственост (хижа Момина вода) 
 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 

Община Смолян е собственик на  недвижим имот публична общинска собственост с 

идентификатор 49014.18.71. В цитирания имот са разположени две сгради -  масивна сграда с 

идентификатор 49014.18.71.1 със застроена площ: 372 кв.м. на два етажа  и  масивна сграда с 

идентификатор 9014.18.71.2 със застроена площ: 35 кв.м. на един етаж, по кадастралната карта 

на с. Момчиловци, актувани с Акт за публична общинска собственост  №1159/11.09.2015 г. 

вписан в службата по вписвания с акт № 52, том VI, дело № 722 от 2015 г.вх.№ 

2065/16.09.2015 г. по кадастралната карта на с. Момчиловци,които са подходящи за отдаване 

под наем. 

Във връзка с горното е входирано  инвестиционно намерение за отдаване под наем и 

стопанисване на горе-цитирания общински имот и  разположените в него сгради, както и 

положително становище от кмета на с. Момчиловци. 

Съгласно чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост – свободни имоти или части 

от тях публична общинска собственост, могат да се отдават под наем след решение на 

общински съвет и провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок от 10 

години.  

В представеното инвестиционно намерение фирмата представя дейността с която се 

занимава – хотелиерство и ресторантьорство и осъществяване на профилактика и 

рехабилитация  и други здравни услуги, както и различно екологично ориентирани практики. 

От представеното инвестиционно намерение става ясно, че сградите ще се използват по 

преназначение- като се предвижда развитието на следните дейности: 

Екологично устойчив туризъм  със социално образователна насоченост, организиране на 

детски лагери и провеждане на лекции свързани с екологията, туризма и опазването на 

околната среда.  

Хижата е на подходящо място за провеждане на обучения сред природата, демонстрации за 

устойчиво ползване на природните ресурси и пешеходен туризъм. 

 

При направения предварителен оглед се установи, че инвестицията която трябва да вложи 

бъдещият наемател е сериозна. 

В сегашното състояние имота не може да се отдава под наем и да се използва по 

предназначение. Определянето на началната наемна цена, трябва да бъде съобразена със 

специфичното местоположение на обекта и възможността същият да се  ползва само през 

летния сезон,това е и една от причините за неефективната експлоатация на обекта до момента. 

При провеждане на конкурсната процедура, следва да се отчете фактическото състояние 

на имота към настоящия момент. 



Обектът не е ремонтиран от приемането му през 2012 г. В продължение на години е 

подложен на неблагоприятните атмосферни условия, които са оказали негативно влияниe 

върху фасадата и покрива на обекта.  

За да заработи хижата  по предназначение е необходимо да се извършат следните ремонтни 

дейности от бъдещия наемател, за негова сметка. 

- Обследване на покривна конструкция и ремонт на покрива; 

- Проверка на електрическата система и водопреносната мрежа в хижата; 

- Закупуване на строителни материали за освежаване и ремонт  на кухненския блок,общите 

помещения за хранене и нощуване. 

Предвид размера на инвестицията и по-доброто стопанисване и управление на  сградите, 

предлагам да се отдадат под наем, чрез публично оповестен конкурс  по реда на Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следните обекти 

публична общинска собственост.  

Сграда с идентификатор 49014.18.71.1 със застроена площ: 372 кв.м. на два етажа, 

предназначение:курортна туристическа сграда и сграда с идентификатор 49014.18.71.2 със 

застроена площ: 35 кв.м. на един етаж, предназначение: постройка за допълващо застрояване, 

разположени в поземлен имот с идентификатор 49014.18.71  с площ  48066 кв.м, вид 

територия Урбанизирана, НТП Друг вид земеделска земя, с. Момчиловци, м. 

Кашкавалницата, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-53/27.08.2010 г. на Изпълнителен 

директор на АГКК, актувани с Акт за публична общинска собственост  №1159/11.09.2015 г. 

вписан в служба по вписвания с акт № 52, том VI, дело № 722 от 2015 г.вх.№ 2065/16.09.2015 

г.  

Поради липсата на необходимия финансов ресурс за поддържане  на обектите е 

целесъобразно да се отдадат под наем за срок от 10 години, при спазване на определени 

конкурсни условия.  Това е сериозен мотив наемателя да извърши необходимите инвестиции 

и подобрения в имота за своя сметка, като представи първични счетоводни документи. 

      Във връзка с осигуряване на целогодишно стопанисване на обекта  и по-добрата и 

ефективна поддръжка на имота и на основание  чл.8 ал.9, чл.14 ал.7 и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост, чл.21 и чл. 84 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал.1 т. 8 и ал.2   и чл. 27 ал.4 и ал.5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация  предлагам на Общинския съвет да 

вземе следните   

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

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

собственост за 2020 година приета с Решение №60/30.12.2019 година на Общински съвет 

Смолян в Приложение № 7 - Прогнозен списък на имотите общинска собственост, 

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

Сграда с идентификатор 49014.18.71.1 със застроена площ: 372 кв.м. на два етажа, 

предназначение:курортна туристическа сграда и сграда с идентификатор 49014.18.71.2 със 

застроена площ: 35 кв.м. на един етаж, предназначение: постройка за допълващо застрояване, 

разположени в поземлен имот с идентификатор 49014.18.71  с площ  48066 кв.м, вид 

територия Урбанизирана, НТП Друг вид земеделска земя, с. Момчиловци, м. 

Кашкавалницата, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-53/27.08.2010 г. на Изпълнителен 

директор на АГКК, актувани с Акт за публична общинска собственост  №1159/11.09.2015 г. 

вписан в служба по вписвания с акт № 52, том VI, дело № 722 от 2015 г.вх.№ 2065/16.09.2015 

г.  
 

 



IІ.Дава съгласие за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  

Сграда с идентификатор 49014.18.71.1 със застроена площ: 372 кв.м. на два етажа, 

предназначение:курортна туристическа сграда и сграда с идентификатор 49014.18.71.2 със 

застроена площ: 35 кв.м. на един етаж, предназначение: постройка за допълващо застрояване, 

разположени в поземлен имот с идентификатор 49014.18.71  с площ  48066 кв.м, вид 

територия Урбанизирана, НТП Друг вид земеделска земя, с. Момчиловци, м. 

Кашкавалницата, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-53/27.08.2010 г. на Изпълнителен 

директор на АГКК, актувани с Акт за публична общинска собственост  №1159/11.09.2015 г. 

вписан в служба по вписвания с акт № 52, том VI, дело № 722 от 2015 г.вх.№ 2065/16.09.2015 

г.  
 

IIІ. Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да отговарят на 

следните минимални условия : 

 

1.  Минималната наемна месечна цена не може да бъде по–ниска от 300,00 лева  

(триста лева) без ДДС.  

2. Кандидатите да представят  количествено-стойностна сметка за извършване на 

цялостен ремонт на сградите за срок от две години на стойност 85 000 лева (осемдесет и пет 

хиляди лева) без ДДС , включваща следните дейности:   

-Обследване и ремонт на покривна конструкция ; 

-Частична подмяна на дюшеме ( в старата част на сградата). 

-Проверка на електрическата система и водопреносната мрежа в хижата; 

-Освежаване и ремонт  на кухненския блок,общи помещения за хранене и нощувки; 

Във връзка с компрометираните обслужващи помещения е необходимо  да се извърши 

цялостен ремонт на тоалетните. 

3.Разкриване на  2 работни места. 

4.Други насрещни предложения благоприятни за учениците от Община Смолян, 

включващи организирани еднодневни ученически мероприятия, минимум две на година.  

  

IV.Изисквания и критерии за оценка на офертите : 

 

1.Минималната наемна месечна цена  с тежест в комплексната оценка – 30 % 

2.Разработване на КСС за цялостен ремонт на обекта на конкурса  – с тежест в 

комплексната оценка 60 % 

3.Разкриване на  2 работни места – с тежест в комплексната оценка  10 % 

Оценката на представените предложения от участниците се изчислява на база на 

комплексна оценка (КО), която се формира по следната формула: 

КО=Ц+П+РМ 

Показател (Ц) - Оферирана месечна наемна цена с тежест в комплексната оценка – (30 

т.)  

Показател (П) Представяне на КСС за ремонт  - (60 т.) 

Показател (РМ) – Разкриване на работни места с тежест в комплексната оценка –   (10 

т.). 

 

V. В договора за наем да бъдат включени следните задължения за наемателя: 

 

1.Да извърши инвестицията не по-късно от  24 месеца, от влизане в сила на договора. 

2.Регулярно в сроковете за ремонт да представи финансово счетоводни документи.  

3.Да осигури гаранционен срок за изпълнените ремонтни работи за срока на договора 

за наем, като отстранява възникналите увреждания по обекта, изцяло за своя сметка. 

4.След изтичане срока на действие на договора да предаде обекта в състоянието, в 

което е бил след извършване на ремонтните работи. 



 

VI. Възлага на кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да извърши 

всички необходими процедури по подготовката и провеждането на публично оповестения 

конкурс, да утвърди спечелилия участник и да подпише договор за отдаване под наем за срок 

до 10 ( десет  години.  

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:  / П/ 

                  /Н. МЕЛЕМОВ/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


