
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай Тодоров Мелемов 
Кмет на Община Смолян 

       
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост 
по реда на Закона за общинската собственост   
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Съгласно чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.21 ал.1,  ал.2 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
свободни нежилищни имоти, които не са необходими за нуждите на органите на общината 
или на юридически лица на бюджетна издръжка, могат да се отдават под наем на трети лица 
след Решение на Общински съвет и провеждане на публичен търг. 

Във връзка с предстоящо изтичане на договорните отношения и проявения интерес, 
предлагам да се отдадат под наем следните свободни нежилищни имоти публична общинска 
собственост както следва: 

 
                
 1.Помещение №1  с площ 24 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,  актувана с акт за публична 
общинска собственост №1032/21.02.2012 г., вписан в сл. по вписвания с № 112, том І ,н.д. 
113 с вх.регистър № 247/27.02.2012 г. 
 2.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,  актувана с акт за публична 
общинска собственост №1032/21.02.2012 г., вписан в сл. по вписвания с № 112, том І ,н.д. 
113 с вх.регистър № 247/27.02.2012 г. 
 3. 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, актувани с акт за публична общинска собственост с № 1034/19.03.2012 г. 
вписан в службата по вписвания с № 49, томII, н.д.255 с вх.рег.№473 от 27.03.2012 г.  
 4.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.   
 5. 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.Сграда с идентификатор 67653.918.167.14 със застроена площ 587 кв.м. на 1 
етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.918.167 по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри  на гр. Смолян, актувана с АОС № 1162/17.11.2015 г.   вписан в 
Службата по вписвания –Смолян с акт № 162, том VIІ, дело № 865 от 2015 с вх.№ 2631 от 
03.12.2015 г. за услуги на населението.   
 7. 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. 
 

Предвид гореизложеното и на основание  чл.14, ал. 7 и ал.8 от Закона за общинската 
собственост, чл.21 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал.1 т. 8  и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  предлагам на Общинския съвет да вземе 
следните  

 
РЕШЕНИЯ: 

 
 

 І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен търг 
с тайно наддаване следните обекти публична общинска собственост: 
 1.Помещение №1  с площ 24 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,  актувана с акт за публична 
общинска собственост №1032/21.02.2012 г., вписан в сл. по вписвания с № 112, том І ,н.д. 
113 с вх.регистър № 247/27.02.2012 г. 
 2.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,  актувана с акт за публична 
общинска собственост №1032/21.02.2012 г., вписан в сл. по вписвания с № 112, том І ,н.д. 
113 с вх.регистър № 247/27.02.2012 г. 
 3. 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, актувани с акт за публична общинска собственост с № 1034/19.03.2012 г. 
вписан в службата по вписвания с № 49, томII, н.д.255 с вх.рег.№473 от 27.03.2012 г.  
 4.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.   
 5. 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.Сграда с идентификатор 67653.918.167.14 със застроена площ 587 кв.м. на 1 
етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.918.167 по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри  на гр. Смолян, актувана с АОС № 1162/17.11.2015 г.   вписан в 
Службата по вписвания –Смолян с акт № 162, том VIІ, дело № 865 от 2015 с вх.№ 2631 от 
03.12.2015 г. за услуги на населението.   
 7. 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. 
             ІІ. Минималната цена за отдаване под наем да е съгласно  Приложение №2 от 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община 
Смолян, Раздел V. Тарифа за определяне на месечния наем за един квадратен метър при 
отдаване под наем на общински имоти. 

 
ІІІ. Упълномощава кмета на община Смолян да проведе публични търгове с тайно 

наддаване за отдаване под наем на горецитираните обекти и да сключи договори за наем със 
срок  от 5 години. 

    
 
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ:����  
                 /Н. МЕЛЕМОВ/ 
 
 
 
 
 
 

 


