
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай Тодоров Мелемов 
Кмет на Община Смолян 

       
ОТНОСНО: Отдаване под наем на сгради разположени в поземлен имот с 
идентификатор  67547.501.1426 по к.к. на с. Смилян по реда на Закона за 
общинската собственост   
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
В Община Смолян са постъпили заявления за отдаване под наем на свободни  

общински имоти. Съгласно чл.14 ал.1 от Закона за общинската собственост 
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. 

Минималната цена за отдаване под наем се определя 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. 

Във връзка с това, предлагам да се отдадат под наем следните имоти 
общинска собственост както следва: 

 
   
 1. Сграда с идентификатор 67547.501.1426.5 на един етаж с площ 80 кв.м. 
разположена в п.и. с идентификатор  67547.501.1426 по к.к. на с. Смилян, актувана 
с АОС №1864/26.04.2016 г. , вписана в службата по вписвания с вх.№ 986, акт № 
180, том III, дело № 422 от 2016 г. вх. № 1001/27.04.2016,парт.  № 34402 
 2. Сграда с идентификатор 67547.501.1426.4  на един етаж с площ 55 кв.м.  
разположена в п.и. с идентификатор  67547.501.1426 по к.к. на с. Смилян, актувана  
АОС№ 1863/26-04.2016 г. вписана в службата по вписвания с вх.№ 985, акт № 179, 
том III, дело № 421 от 2016 г. вх. № 1000/27.04.2016 ,парт. № 34401 
 
  

Предвид гореизложеното и на основание  чл.14, ал.1  от Закона за 
общинската собственост, чл.26 ал.1 и ал.2  от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал.1 т. 8  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 сгради общинска собственост: 
  
 1. Сграда с идентификатор 67547.501.1426.5 на един етаж   с площ 80 
кв.м. разположена в п.и. с идентификатор  67547.501.1426 по к.к. на с. Смилян, 
актувана с АОС №1864/26.04.2016 г., вписана в службата по вписвания с вх.№ 986, 
акт № 180, том III, дело № 422 от 2016 г. вх. № 1001/27.04.2016,парт.  № 34402 
 2. Сграда с идентификатор 67547.501.1426.4  на един етаж с площ 55 кв.м.  
разположена в п.и. с идентификатор  67547.501.1426 по к.к. на с. Смилян, актувана  
АОС№ 1863/26-04.2016 г. вписана в службата по вписвания с вх.№ 985, акт № 179, 
том III, дело № 421 от 2016 г. вх. № 1000/27.04.2016 ,парт. № 34401 
 
 ІІ. Минималната наемна годишна цена за отдаване под наем, се определя  
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


