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ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на самостоятелен 
обект с идентификатор 67653.918.108.1.76 – частна общинска собственост по реда на 
Закона за общинската собственост  
 

Община Смолян разполага със свободно помещение, самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.918.108.1.76 в сграда с идентификатор 67653.918.108.1, разположена в 
поземлен имот с идентификатор 67653.918.108 по кадастрална карта на гр. Смолян.   

Съгласно чл.14 ал.1 от Закона за общинската собственост и  чл.26 ал.1 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 или публично оповестен конкурс. 

След направен обстоен оглед се достигна до следния извод: 
В сегашното състояние имота не може да се отдава под наем и да се използва по 

предназначение.  Основната причина за неефективната експлоатация на обекта е, че има много 
строителни недостатъци – на места по източните стени избила влага, счупени и липсващи 
платна от окачения таван, амортизирани дървени врати, ел. инсталация за ремонт, 
компрометирана обшивка по външното рекламно пано, амортизирани санитарни прибори, 
амортизирано и опушено латексово покритие по стените и тавана. Състоянието на обекта 
изисква цялостен ремонт. 

Във връзка с по-доброто стопанисване и управление на  самостоятелния обект, 
предлагам да се отдаде под наем чрез публично оповестен конкурс  по реда на Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва: 

Самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.108.1.76 с площ 146,71 кв.м., с 
предназначение: за търговска дейност, в сграда с идентитификатор 67653.918.108.1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.918.108 по кадастрална карата на гр. 
Смолян, при съседни самостоятелни обекти: 67653.918.108.1.3 и 67653.918.108.1.4, съгласно 
схема №15-328961-07.07.2016г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Смолян, 
актуван с Акт за частна общинска собственост №1648/15.02.2012г., вписан в Службата по 
вписвания под №99, том I, н.д. 97, вх. Рег. 209/16.02.2012г. 

Всичко това предполага сериозни инвестиции, които  към настоящият момент Община 
Смолян не може да вложи. Поради липсата на необходимия финансов ресурс за поддържане  
на обекта е целесъобразно да се отдаде под наем за срок от 10 години, при спазване на 
определени конкурсни условия.  Това е сериозен мотив наемателят да извърши необходимите 
инвестиции и подобрения в обекта за своя сметка.  
      Предвид гореизложеното и на основание  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 и ал.2  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация  предлагам на Общинския съвет да вземе следните  

 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
I.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2016 година, приета с Решение №26/18.12.2015г. на Общински съвет Смолян в 
Приложение №7 Прогнозен списък на имотите общинска собственост, подходящи за 
управление и разпореждане /отдаване под наем/ както следва: 

Самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.108.1.76 с площ 146,71 кв.м., с 
предназначение: за търговска дейност, в сграда с идентитификатор 67653.918.108.1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.918.108 по кадастрална карата на гр. 
Смолян, при съседни самостоятелни обекти: 67653.918.108.1.3 и 67653.918.108.1.4, съгласно 
схема №15-328961-07.07.2016г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Смолян, 
актуван с Акт за частна общинска собственост №1648/15.02.2012г., вписан в Службата по 
вписвания под №99, том I, н.д. 97, вх. Рег. 209/16.02.2012г. 

IІ.Дава съгласие за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
Самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.108.1.76 с площ 146,71 кв.м., с 
предназначение: за търговска дейност, в сграда с идентитификатор 67653.918.108.1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.918.108 по кадастрална карата на гр. 
Смолян, при съседни самостоятелни обекти: 67653.918.108.1.3 и 67653.918.108.1.4, съгласно 
схема №15-328961-07.07.2016г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Смолян, 
актуван с Акт за частна общинска собственост №1648/15.02.2012г., вписан в Службата по 
вписвания под №99, том I, н.д. 97, вх. Рег. 209/16.02.2012г. 

IІІ. Определя следните условия на публично оповестения конкурс: 
1. Минималната конкурсна годишна цена не може да бъде по–ниска от 3000 (три хиляди) 
лева, без ДДС.  
2. Изисквания и Критерии за оценка на предложенията . 
2.1.  Кандидатите да представят количествено-стойностна сметка за извършване на цялостен 
ремонт на обекта. 
2.2. Срок на изпълнение до 6 месеца от датата на сключване на  договора. 
2.3. Други насрещни предложения благоприятни за Община Смолян с конкретно стойностно 
изражение в лева. 

ІV. 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 
от 10 (десет) години.  
 
 
 
ВНОСИТЕЛ:����  
                  /Н. МЕЛЕМОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


