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                                                                                                              Препис! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1233 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.08.2019 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 57 
 
 

                ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска 
собственост-обекти находящи се в Основно училище „Юрий Гагарин“ гр. 

Смолян  по реда на Закона за общинската собственост  
 

      Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл.14 ал. 7 от  Закона 
за общинската собственост, чл.21 (а) ал.1 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21 ал.1 т. 8, ал.2 и 

чл.27  ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   

Р Е Ш И: 

          І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за 
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
части от имот – публична общинска собственост, както следва: 

1. Част от общински имот за поставяне на самопродаваща машина за 
топли напитки, с площ  от 2 кв.м. ситуирана  на централен вход  в сграда с 
идентификатор 67653.914.315.1, ул. Георги Кирков № 10, гр.Смолян V ОУ 

„Юрий Гагарин“ УПИ VІ-Училище,  кв. 41 по плана на гр. Смолян, актувана 
с акт за публична общинска собственост № 197/01.10.1999 г. с месечен наем 

в размер на 20,00  (двадесет лева), съгласно предложението на директора на 
Основно училище „Юрий Гагарин“- гр.Смолян. 

2.Ученически стол с площ 350,00 кв.м. , находящ се в приземен етаж 

на сграда с идентификатор 67653.914.315.1, ул. Георги Кирков № 10, 

гр.Смолян V ОУ „Юрий Гагарин“ УПИ VІ-Училище,  кв. 41 по плана на гр. 

Смолян, актувана с акт за публична общинска собственост № 197/01.10.1999 

г. с месечен наем в размер на 350,00 (триста и петдесет лева), съгласно 

предложението на директора на Основно училище „Юрий Гагарин“ - гр. 

Смолян. 

II. Определя следните условия на публичния търг с тайно наддаване: 
1. В договора да бъде включена клауза, че храните, предлагани в обекта 

трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, 
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регламентирани в европейското и националното законодателство. При 

констатиране на нарушение общината има право едностранно да прекрати 

договора. 
IІІ. Упълномощава кмета на Община Смолян да сключи договор за 

наем със срок  до 5 години. 

 IV. Дава съгласие постъпленията от наема да се предоставят на   
Основно училище „Юрий Гагарин“ гр. Смолян, като второстепенен  

разпоредител с бюджетни средства. 
 

29-26-23                                        

                                                                                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: / П / 

                                                                                                        /инж. Данчо Киряков/ 

  

 

Вярно с оригинал, / П / 

М.Иванова – гл.експерт звено ОбС 


