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В Общинска администрация Златоград функционира  Система за  управление на качеството и информационната 
сигурност, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005. 

 
 
 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ-ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ПРЕЗ 2012Г. 

  

 

 Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Златоград за 2012 г. е приета с 

Решение № Е 48/ 20.02.2012 г. на общински съвет Златоград. 

Към 31.12.2012г. изпълнението на годишната програма е следното: 

І. Управление на общинската собственост. Състояние и ползване на общинската собственост. 

Имоти – общинска собственост се стопанисват чрез отдаване под наем, предоставяне за безвъзмездно ползване или възмездно ползване 

и управление.  

Базисните наемни цени за кв.м. са определени с приетата от Общински съвет Златоград Тарифата в приложение № 1 към Наредба № 2 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград (тарифа). Размерът на наема за 

срока на наемното отношение се изменя при промяна на базисните цени по тарифата,  когато месечния наем за 1 кв. м. е по-нисък  от 

актуализираната базисна цена. 

В изпълнение на Решение Е 180/30.05.2012 г. на Общински съвет Златоград, с което е приета  Програма  за подобряване на финансовото 

състояние на община Златоград,  е внесено за разглеждане от Общински съвет Златоград, предложение за актуализация на Наредба №  2 на 

Общински съвет Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, свързано с начисляване на ДДС върху 

тарифа за базисни наемни цени за 1 кв.м. на общински имоти и актуализация на сключените договори за наем с размера на ДДС. 

С Решение № Е 295/29.11.2012 г. на Общински съвет Златоград е прието върху месечните наемни цени, определени в Тарифата за 

базисни наемни цени за кв. м. на общински имоти по Приложение 1 към Наредбата  да се начислява  ДДС. С това Решението Общински съвет 

Златоград упълномощи кмета на община Златоград да сключи анекси за актуализиране на наемната цена към действащи договори за наем. 

В  изпълнение на Решение № Е 295/29.11.2012 г. на Общински съвет Златоград са изготвени 58 броя анекса за актуализиране на 

наемната цена към действащи договори за наем. Повече от тях са подписани от наемателите. 

Към 31.12.2012 г. общият брой на действащите договори е, както следва: 

1. Отдадени под наем общински недвижими имоти - 91 брой. 

2. Учредено безвъзмездно право на ползване на лицата, определени със закон с решение на общинския съвет – 3 бр. 

3. Учредено възмездно право на ползване – 2 бр.  

4. Предоставени безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка и на други юридически лица 

на бюджетна издръжка или на техни териториални структури - 16 броя. 
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Договорите за отдаване под наем са три категории: стационарни обекти – павилиони, сгради или части от сгради – помещения – 53 броя; 

терени, върху които са разположени преместваеми обекти - павилиони по чл. 56 от ЗУТ – 23 броя и жилища – за настаняване на граждани с 

установени жилищни нужди и резервни – 15 броя. 

Резултатите от действия, предприети от общината по изпълнението на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост в община Златоград за 2012 г.,  приета с Решение № Е 48/ 20.02.2012 г. на Общински съвет Златоград, са представени в 

следните приложения: 

1. Приложение 2: Справка за сключени нови договори за отдаване под наем на общински недвижими имоти  към 31.12.2012 г. 

2. Приложение 3: Справка за общински недвижими имоти, предоставени безвъзмездно за управление на юридически лица на бюджетна 

издръжка и техните териториални структури към 31.12.2012 г. 

3. Приложение 4: Справка за възмездно учредено право на ползване върху общински недвижими имоти към 31.12.2012 г. 

4. Приложение 5: Справка за безвъзмездно учредено право на ползване върху общински недвижими имоти към 31.12.2012 г. 

5. Приложение 6: Справка за сключени анекси за удължаване срокове на договори с решение на общински съвет Златоград към 31.12.2012 

г. 

6. Приложение 7: Справка за прекратени наемни отношения към 31.12.2012 г. с наематели на общински   недвижими имоти.  

 

През 2012 г. са проведени 5 конкурса и 5 търга за отдаване под наем на общински недвижими имоти и 1 конкурс за учредяване на 

възмездно право на ползване върху общински недвижим имот. 

По резултатите на проведените търговете и конкурсите са сключени 5 броя нови договори за наем, както следва: 

1. За помещение от 30 кв.м. на приземен етаж в масивна сграда “Плувен басейн”, находяща се в УПИ І – спортен комплекс, кв. 86 по 

ПУП на гр. Златоград, с предназначение за склад, след проведен търг е сключен договор за наем със спечелилия участник Венелин Сашов 

Чаушев. 

2. За площ от 35 кв. м., представляваща  част от поземлен имот с идентификатор 31111.33.489 по кадастрална карта на гр. Златоград, 

целият с площ 4 361 кв.м. (четири хиляди триста шестдесет и един квадратни метра), който попада в УПИ ІІ - 2485 – Озеленяване; УПИ ІV - 

2485 – Озеленяване в кв. 77 по ПУП на гр. Златоград, след проведен конкурс е сключен договор за наем със спечелилия участник "МИК КАР" 

ЕООД, представлявано от Милко Митков Гюнелиев. 

3. За първи етаж с площ от 126 кв.м. от масивна сграда на един етаж и приземен етаж със застроена площ 126 кв.м., находяща се в УПИ 

І – Производствен цех, кв. 21 по плана на с. Аламовци, след проведен търг е сключен договор за наем със спечелилия участник Светозар 

Насков Фердинандов. 

4. За битово заведение “Черен кос”, едноетажна сграда №1 с идентификатор 31111.31.563.1, със застроена площ  64 кв.м. (шестдесет и 

четири квадратни метра), находяща се в гр. Златоград, ул.“Стефан Стамболов” № 30, ПИ с идентификатор 31111.31.563 по КК на гр. Златоград, 

след проведен конкурс е сключен договор за наем със спечелилия участник Зарко Асенов Кануров. 

5. С Решение № Е 26/30.01.2012 г. на ОбС – Златоград е открита процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване 

под наем  на части от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение от 13 кв.м., находящо се на първи етаж от масивна 
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сграда на СОУ “Антим І” гр. Златоград, на четири етажа със застроена площ 1490 кв.м. в УПИ ІІ – училище, кв. 48 по ПУП на гр. Златоград, по 

акт за публична общинска собственост № 685/10.03.2011 г. 

Със Заповед № 185/21.04.2012 г. на кмета на община Златоград ЕТ “Вероника – Велин Кардашлъков”,  с ЕИК 120021177, със седалище и 

адрес на управление: гр. Златоград, ул. “Константин Фердинандов” № 22, представляван от Велин Митков Кардашлъков, е определен за 

участник, спечелил публично оповестения конкурс. 

Заповедта е обжалвана от другия участник в конкурса „Вальор 77” ЕООД, гр. Златоград пред Административен съд – Смолян. По 

жалбата е образувано административно дело № 184/2012 г. по описа на Административният съд – Смолян. 

С Определение № 187/25.10.2012 г. Административният съд – Смолян.оставя без разглеждане жалбата срещу заповед №185/21.04.2012г. 

на кмета на общината и прекратява производството адм.д.№184/12г. по описа на Административен съд-Смолян. 

Определение № 187/25.10.2012 г. на Административният съд – Смолян е обжалвано от „Вальор 77” ЕООД, гр. Златоград във Върховният 

административен съд на Република България.  

С Определение № 15397/04.12.2012 г. Върховният административен съд на Република България оставя в сила Определение № 187 от 

25.10.2012 г. по адм.д. № 184/2012 г. на Административен съд Смолян, с което е оставена без разглеждане, подадената от „Вальор 77" ЕООД 

гр. Златоград, жалба срещу заповед № 185 от 21.04.2012г. на кмета на община Златоград и е прекратено производството по делото. 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

С ЕТ “Вероника – Велин Кардашлъков”,  с ЕИК 120021177, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград, ул. “Константин 

Фердинандов” № 22, представляван от Велин Митков Кардашлъков  е сключен договор за наем № 175/18.12.2012 г., в сила от 07.01.2013 г. 

6. По Решение № Е 29/30.01.2012 г. на ОбС - Златоград двукратно е откривана процедура по провеждане на публично оповестен търг с 

явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - офис № 4 с площ от 8 кв.м., находящ се на първи етаж – източно крило от 

четириетажна масивна сграда “Ученически пансион” гр. Златоград.  

Не се явиха желаещи да участват в процедурата. 

7. По Решение № Е 28/30.01.2012 г. на ОбС - Златоград е открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - офис № 5 с площ от 18 кв.м., находящ се на първи етаж – източно крило от 

четириетажна масивна сграда “Ученически пансион” гр. Златоград.  

Не се явиха желаещи да участват в процедурата. 

8. С Решение № Е 133/27.04.2012 г.  на Общински съвет Златоград офиса е предоставен безвъзмездно за управление на Регионална 

дирекция по горите гр. Смолян, за нуждите на дирекцията. Въз основа на решението  е сключен договор за безвъзмездно предоставяне за 

управление на офиса № 75/05.06.2012 г. 

9. По Решение № Е 31/30.01.2012 г. на ОбС - Златоград двукратно е откривана процедура по провеждане на публично оповестен търг с 

явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение с обща площ от 14 кв.м. на приземен етаж в сграда “Плувен 

басейн”, двуетажна масивна сграда, находящо се в УПИ І – спортен комплекс, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград, с предназначение за бръснарски 

услуги. Не се явиха желаещи да участват в процедурата.  

10. С Решение № Е 210/26.06.2012 г. на Общински съвет Златоград помещението е предоставено под наем на Илия Ясенов Чомезов, 

поради засягане на, ползвания от него,  общински терен за поставяне на преместваем обект,  вследствие на  извършено ново строителство на 
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обект „Рехабилитация на градския парк в град Златоград”, съгласно Разрешение за строеж № 16 от 17.04.2009 г., издадено от главен архитект 

на община Златоград,  в ПИ 758, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград. Въз основа на решението  е сключен договор за наем № 115/17.08.2012 г.  

11. Във връзка с извършване на ново строителство на обект „Рехабилитация на градския парк в град Златоград”, съгласно Разрешение за 

строеж № 16 от 17.04.2009 г., издадено от главен архитект на община Златоград,  в ПИ 758, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград и засягане на 

ползваното от наемателя ЕТ “Надежда – Надка Михайлова”, представляван от Надка Емилова Михайлова, помещение, с Решение № Е 

185/30.05.2012 г. на Общински съвет Златоград, на наемателя е предоставен под наем свободен павилион с площ 10,40 кв.м., находящ се в 

поземлен имот с идентификатор 31111.35.201 по кадастрална карта на гр. Златоград, УПИ ХVІІІ – Озеленяване, кв. 72 по ПУП на гр. Златоград. 

Въз основа на решението  е сключен договор за наем № 91/28.06.2012г. 

12. По Решение № Е 196/30.05.2012 г. на ОбС - Златоград двукратно е откривана процедура по провеждане на публично оповестен 

конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост – покривно пространство на Детска градина „Снежанка”, 

гр. Златоград с идентификатор 31111.34.819.1 по КККР на гр. Златоград. Не се явиха желаещи да участват в процедурата.  

13. По Решение № Е 198/30.05.2012 г. на ОбС - Златоград е открита процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост – покривно пространство на Детска ясла „Мир”, гр. Златоград с 

идентификатор 31111.34.814.1 по КККР на гр. Златоград. 

Със Заповед № 431/17.08. 2012 г.    на кмета на община Златоград „ХИКС 89” ЕООД с ЕИК 200976273, със седалище и адрес на 

управление: обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, ул. „Обединение” № 2, партер,  представлявано от Николай Антонов Симеонов, е определен 

за участник, спечелил публично оповестения конкурс.  

Влязла в законна сила заповед е връчена на  участника, обявен за спечелил публично оповестения конкурс. Участникът не се яви в, 

посочения в заповедта, тридневен срок, след връчването й, в общинска администрация Златоград за подписване на договор за наем. Преписката 

се прекрати. Внесеният от участника депозит е задържан.   
 

Имоти на които договорите под наем са изтекли  през 2012. и  за   които  няма нови сключени  договори за наем: 

1. Обект„Вунцовата воденица”, находящ се на бул. „България” № 27, гр. Златоград, ПИ с идентификатор 31111.32.210 по КК на гр. 

Златоград, целият с площ 495 кв.м. (четиристотин деветдесет и пет квадратни метра), за който се отрежда УПИ ХІІІ - 32.210 – Механа,   кв. 9 по 

ПУП на гр. Златоград, ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 1 с идентификатор 

31111.32.210.1, цялата със застроена площ 79 кв.м. (седемдесет и девет квадратни метра) и ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети 

идеални части) от едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.32.210.2, цялата със застроена площ 68 кв.м. (шестдесет и осем квадратни 

метра),  

Срокът на учредено с договор 262/07.11.2002 г. възмездно право на ползване е изтекъл на 07.11.2012 г.  

С Решение № Е 300/29.11.2012 г. на Общински съвет Златоград, кметът на община Златоград е упълномощен да открие процедура по 

провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на горепосочения общински недвижим имот, след 

влизането на решението в сила. 

2. 4 броя терена, находящи се в централна градска част, за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ с предназначение за 

продажба на вестници и списания. 
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Срокът на договора за наем №38/16.01.2003 г. е изтекъл на 14.11.2012 . 

С Решения № Е 296/29.11.2012 г., № Е 297/29.11.2012 г., № Е 298/29.11.2012 г.  на Общински съвет Златоград, кметът на община 

Златоград е упълномощен да открие процедура по провеждане на публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 

броя терена  с площ от 2 кв. м. всеки, находящи се пред ресторант „Мега” на ул. „Беловидово”, гр. Златоград, преди снек-бар „Релакс” на ул. 

„Беловидово”, гр. Златоград, преди административната сграда на „Бултекс” ЕООД на бул. „България”, гр. Златоград , съответно, за поставяне 

на преместваеми  обекти  за продажба на вестници и списания, съгласно приложените схеми за поставяне по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, одобрени от 

главен архитект на общината. 

Със заповед № АП-03-14-776/18.12.2012 г. на Областен управител на Област Смолян горепосочените решения са върнати за ново 

обсъждане на заседание на общинския съвет, поради допусната незаконосъобразност в частта им на т. V. 

С наш изх. №  61-00-465/14.12.2012 г.  и вх. № ОС-9480/14.12.2012 г. на Общински съвет Златоград е внесена за ново обсъждане 

Докладна записка относно промени в Решение № Е 296/29.11.2012 г., Решение № Е 297/29.11.2012 г., Решение № Е 298/29.11.2012 г. и Решение 

№ Е 300/29.11.2012 г. на Общински съвет Златоград, във връзка със заповед № АП-03-14-776/18.12.2012 г. на Областен управител на Област 

Смолян. 

Съгласно приети стратегически документи за развитие на общината – основният й ангажемент е да стопанисва и се грижи за имотите, 

независимо дали са  публична или частна общинска собственост, като добър стопанин, съобразно предназначението им и за нуждите, за които 

са предоставени. 

Във връзка с целесъобразното и ефикасно управление на имотите – общинска собственост приети следните Решения на общински съвет 

Златоград: 

 С Решение № Е 168/27.04.2012 г. на Общински съвет Златоград на кметство с. Старцево е предоставена за безвъзмездно стопанисване 

и управление  масивна сграда на два етажа „Спортен салон”, със застроена площ от 317 кв.м. (триста и седемнадесет квадратни метра), 

находяща се УПИ - І – 413 – училище, целия с площ 9 820 кв.м. (девет хиляди осемстотин и двадесет квадратни метра), кв. 35 по ПУП на с. 

Старцево.  

 С Решение № Е 298/29.11.2012 г. на Общински съвет Златоград на община Златоград е предоставена за стопанисване и управление  

едноетажна сграда № 4 (хале) със застроена площ 670 кв. м., находяща се в гр. Златоград, ул. "Албена" № 23, ПИ 310237 по КК на гр. 

Златоград, по акт за частна общинска собственост  № 452/07.06.2006г. 

 С Решение № Е 303/29.11.2012 г. на Общински съвет Златоград на община Златоград е предоставен за стопанисване и управление  

плувния басейн с площ 923 кв.м., към спортния комплекс при ОУ „Васил Левски” гр. Златоград, находящ се в гр. Златоград, област Смолян, 

парцел І - училище, кв. 80 по ЗРП.,  по акт за публична общинска собственост  50/27.08.1999 г.  за срок 2013 бюджетна година. 

За 2012 година са сключени 5 броя анекса за удължаване срокове на договори за наем при наличие на предпоставките  по § 78, ал. 2 от 

ПЗР на ЗИД на ЗОС, обн. ДВ, бр.101 от 16 ноември 2004 г., а именно – направено искане от наемателя и договор за наем, чийто срок не е 

изтекъл, с решения на Общински съвет – Златоград. 

През 2012 г.  наблюдава се тенденция на намаляване броя на обектите отдадени под наем.  

Основните причини за това са: 
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 При извършване на благоустройствени и други инвестиционни инициативи се прекратяват договори, сключени за терени върху които са 

разположени нестационарни обекти – павилиони по чл. 56 от ЗУТ - прекратени са 4 бр. договора за наем, с двама наемателя са сключени 

нови договори. 

 Продажба на обекти – продадено е  1 бр. жилището. 

 Прекратяване на договори, поради системно неплащане на наемна цена от страна на наемодателя – прекратен е1 бр. договор. 

Поради ограничени финансови възможности, всички договори за отдаване под наем, за предоставяне за безвъзмездно или възмездно 

ползване и управление включват клауза, че основните и текущите ремонти на отдадения под наем или ползване имот са за сметка на наемателя 

или ползвателя и не се допуска прихващане на извършените ремонти за сметка на наемната цена. 

Наличните нежилищни имоти, които могат да се отдават под наем и същевременно да носят трайни системни приходи в общинският 

бюджет са ограничени. Единствено сериозно търсене на обекти за отдаване под наем има в гр. Златоград и с. Старцево. В другите населените 

места на общината има единични недвижими обекти - общинска собственост за отдаване под наем, но интереса е слаб. Приходите от 

отдадените под наем  обекти в населените места са несъществени. 

От години наред в общинския бюджет не се планира изграждането на нови обекти за отдаване под наем. Продажбите на част от 

нежилищните имоти със стопанско предназначение, извършени през изминалите години, както физическо и морално износване на обектите, 

намаляването на търсенето им, са фактори за съкращение на приходите от тази дейност в общинския бюджет. Следва да се очаква запазване на 

съществуващата тенденция и през 2013 година. 

Приходите от отдадените под наем лекарски и зъболекарски кабинети, разположени в сграда „Бивша поликлиника” гр. Златоград и в 

бившите селски здравни служби, са постоянни и стабилни.  

 

ІІ. Разпореждане с общинската собственост.  
 

Резултатите от действията, предприети от общината по изпълнението на Годишна програма за разпореждане с имотите – общинска 

собственост в община Златоград за 2012г., приета с Решение № Е 48/ 20.02.2012 г. на Общински съвет Златоград, са отразени  в Приложение 

№ 1 (Справка за реализирани приходи от разпореждане с общинска собственост през 2012г.) 

През 2012 година финализира в полза на община Златоград, обжалваната процедура по продажба на обособена част (офис № 3) на втори 

етаж от двуетажна масивна сграда “Бивш Пионерски дом” на бул. “България” № 114, гр. Златоград, УПИ ХХ – административна сграда, кв. 73 

по действащия план на гр. Златоград, самостоятелен обект в сграда с кад. № 35.106.1.4 по КК на гр. Златоград. Сключен е договор за продажба 

с Николай Митков Димов. Договорът е вписан в Служба по вписвания с район на действие Златоградски районен съд. 

По влязло в сила решение на общински съвет Златоград и извървяна процедура по Наредба № 12 за реда и условията за управление и 

разпореждане с общински жилища на територията на община Златоград, бе продаден на Елка Канурова, самостоятелен обект с идентификатор 

31111.33.338.1.29 по КК на гр. Златоград (апартамент № 29), състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, с бруто застроена площ 

77,00 кв.м., ведно с процентни 2,36 % идеални части от общите части (377 кв.м.) и право на строеж на осми етаж в сграда № 1 (блок № 3), 

разположена в поземлен имот с идентификатор 31111.33.338 по КК на гр. Златоград, част от УПИ І – комплексно застрояване, кв. 84 по ПУП 
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на гр. Златоград, ведно с избено помещение № 1 със застроена площ 3,89 кв.м. Сключен е договор за продажба с Елка Канурова, който е 

вписан в Служба по вписвания с район на действие Златоградски районен съд. 

Беше придвижена преписка по молба на наемателка, за закупуване на общинско жилище съгласно Наредба № 12 за реда и условията за 

управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Златоград, но наемателката - Мария Сивриева на общинското 

жилище, находящо се в гр. Златоград, ул. „Рожен” № 3, Общежитие „Минстрой”, етаж 1, стая № 7 с обща площ 20,00 кв.м., се отказа да го 

закупува. Беше заплатен от Мария Сивриева разходът за пазарната оценка на общинското жилище. 

По влязло в сила решение № Е 83/26.03.2012 г. на общински съвет Златоград, със заповеди на кмета на община Златоград, беше 

откривана трикратно процедурата – публично оповестен търг за продажба на ПИ с идентификатор 31111.28.55 по КК целият с площ 2 629 

кв.м., ведно със застроената четириетажна масивна стоманобетонна сграда със застроена площ 698 кв.м. (Пирийца).  

Не се явиха желаещи да участват в търговете. 

По влязло в сила решение Е 81/26.03.2012 г. на общински съвет Златоград, със заповед на кмета на община Златоград, бе открита 

процедурата - публично оповестен търг за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 31.237.2.1 с площ 159 кв.м. Самостоятелния 

обект се намира в сграда № 2, разположен в поземлен имот с идентификатор 31111.31.237 по КК на гр. Златоград с площ 3552 кв.м. (част от 

Хале рингова пещ). Процедурата е спряна до произнасяне на Административния съд, относно спора със земята. Решение № 181 от 01.10.2012 г. 

е в полза на община Златоград. Ако не бъде обжалвано, процедурата по продажба може да бъде продължена през 2013 година. 

По влязло в сила решение E 153/27.04.2012 г. на ОбС – Златоград, със заповед на кмета на община Златоград, бе открита процедурата - 

публично оповестен търг за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 31.237.2.3 с площ 241 кв.м. Самостоятелния обект се намира в 

сграда № 2, разположен в поземлен имот с идентификатор 31111.31.237 по КК на гр. Златоград с площ 3552 кв.м. (част от Хале рингова пещ). 

Предложена офертна цена в размер на 40 200,00 лв. от Антон Денчев Ясенов, който е определен за спечелил конкурса. Постъпила е жалба от 

ЕТ „ДУКО – Красимир Ангелов” срещу заповедта. Решение № 169 от 19.09.2012 г. на Административен съд Смолян, отхвърля жалбата на ЕТ 

„ДУКО – Красимир Ангелов”, като неоснователна. Решението е обжалвано от ЕТ „ДУКО – Красимир Ангелов” във Върховен 

административен съд. Делото е насрочено през февруари 2013 година. 

Процедурите (публично оповестени търгове) по влезли в сила решения на общински съвет Златоград, относно отстъпване право на 

строеж за изграждане на сгради за производство и услуги в поземлени имоти с идентификатори 31111.36.395; 31111.36.397; 31111.36.398 и 

31111.36.399, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, са откривани трикратно, но не се явиха желаещи да участват в търговете. 

На откритата процедура по отстъпено право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги в поземлен имот с 

идентификатор 31111.36.396, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, се явиха двама участници. Търгът беше спечелен от „СЪНИ МАРКЕТ” ЕООД, 

представляван от Георги Димитров Дечев. Сключен е договор за учредяване на възмездно право на строеж. 

Относно продажбите на имоти – частна общинска собственост, на физически или юридически лица, собственици на законно построени 

сгради върху общинска земя, се осъществиха следните: 

- Продажбата на земя с площ 378 кв.м., представляваща УПИ І-221, кв.26 по плана на с. Старцево. (по молба на Бодурови от с. 

Старцево); 

- Продажбата на земя с площ 473 кв.м., представляваща ПИ 31111.35.531 по кадастрална карта на гр. Златоград, за който се отрежда 

УПИ ІХ, кв.161 по ПУП на гр. Златоград. (по молба на Емине Кисьова от с. Кушла); 
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- Продажбата на УПИ VІІ–244 с площ 453 кв.м., кв.29 по ПУП на с. Старцево (по молба на Христо Топов от с. Старцево). 

Преписките по молби на Мангарови, Стефан Иванов и Емин Караасенов от село Старцево бяха придвижени. По влезли в сила решения 

на общински съвет Златоград, бяха обявени със заповеди на кмета на община Златоград, за купувачи на общински недвижими имоти. 

Купувачите се отказаха, поради липса на финансови средства, но заплатиха на община Златоград, разходите за изготвяне на пазарни оценки. 

През 2012 година беше ликвидирана съсобствеността между ЕТ „Красимир Димитров – Румен Димитров”, представляван от Румен 

Михайлов Димитров - собственик на ресторант–павилион със застроена площ 190 кв.м., построен в УПИ ІІІ – 278, кв. 20 по плана на с. Ерма 

река и община Златоград – собственик на  земя с площ 225 кв.м., представляваща УПИ ІІІ – 278, кв. 20 по плана на с. Ерма река, чрез продажба 

на ЕТ „Красимир Димитров – Румен Димитров”, представляван от Румен Михайлов Димитров, на земя с площ 225 кв.м., представляваща УПИ 

ІІІ – 278, кв. 20 по плана на с. Ерма река. Сключен бе договор за продажба с ЕТ „Красимир Димитров – Румен Димитров”, представляван от 

Румен Михайлов Димитров, който е е вписан в Служба по вписвания с район на действие Златоградски районен съд. 

Въз основа на влязло в законна сила решение № Е 90/26.03.2012 г. на общински съвет Златоград, със заповед на кмета на община 

Златоград, бе учредено на Стефан Теофилов Дрянков, право на пристрояване за изграждане на пристройка със застроена площ 50 кв.м. (10 м./5 

м.) към североизточната част на жилищна сграда, построена в УПИ ІV - 418, кв. 31 по ПУП на с. Старцево. Сключен е договор за учредяване на 

възмездно право на пристрояване. Договорът е е вписан в Служба по вписвания с район на действие Златоградски районен съд. 

Процедурите, относно продажбата на площите за обособяване на 23 мазета на полуподземен етаж в общежитие „Минстрой” гр. 

Златоград, са откривани многократно, но не се явиха желаещи да участват в търговете. 

Поради липса на финансови средства, необходими за заснемане на сграда „Ретранслатор” с. Кушла – едноетажна масивна постройка със 

застроена площ 42,15 кв.м., построена в имот с номер 018009 по КВС на с. Кушла, землище Кушла, местността „Увеса” и обособените обекти, 

находящи се в сграда бивше училище, село Кушла, не бяха предприети действия по продажбите. 

Изводи: Икономическата криза рефлектира неблагоприятно върху продажбите на общински имоти. Продължаващата криза на имотния 

пазар се отрази и на продажбите в община Златоград. Понеже става въпрос за сделки, които хората решават дали да извършат или не, няма как 

да повлияем на този процес. Все по-задълбочаващата се криза е причината да няма проявен интерес към по-големите общински обекти 

(сградата „Пирийца”), включени в Годишната програма за управление и разпореждане с общинското имущество през 2012 година. 

 

ІІІ. Заключение  

 

Ефективното управление  и правилното разпореждане с общинската собственост е условие за осъществяване на политиката на община 

Златоград, за устойчиво местно развитие. 

Общинската собственост е постоянен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на част от общинските 

дейности. Предварително определените приоритети, публичното обявяване на намеренията на общината по управлението и разпореждането с 

имоти и вещи общинска собственост дават възможност за прозрачност, публичност и последователност в дейността на общинската 

администрация и общински съвет. Целта на обявяването на  намеренията е:  да се предизвика по – широк интерес от страна на 

заинтересуваните лица и да се увеличат приходите от продажба и отдаване под наем на обекти. 
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                                                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

СПРАВКА ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2012 г. 

 

 

ПОСТЪПИЛИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДМА (ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ СГРАДИ) – 26 120,00 лв. (без вкл. ДДС) 

ПОСТЪПИЛИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ПРОДАЖБА (ЗАМЯНА)  НА ЗЕМЯ – 17 305,00 лв. (без вкл. ДДС) или 20 766,00 лв. (с вкл. ДДС) 

ПОСТЪПИЛИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ОТСТЪПЕНИ ПРАВА НА СТРОЕЖ – 37 459,40 лв. (без вкл. ДДС) 

ОБЩО: 80 884,40 лв. (без вкл. ДДС) или 84 345,40 лв. (с вкл. ДДС) 

 

 

Описание на имота – общинска собственост Вида на 

продажбата на 

имота – 

общинска 

собственост 

 

Решение на 

общински съвет 

Златоград 

Заповед на кмета 

на община 

Златоград за 

определяне на 

спечелил търга 

или Заповед на 

кмета на община 

Златоград за 

определяне на 

купувач на 

имота; 

предварителен 

договор за 

покупко-

продажба 

Сключен договор 

за продажба 

Крайна цена 

на сделката 

(лв.) 

без вкл. ДДС 

ПРОДАЖБА НА ДМА (ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ СГРАДИ) 

Обособена част (офис № 3) с нетна площ 13,02 кв.м. и бруто площ 

16,61 кв.м., ведно с 7,275 % идеални части от общите части на 

втори етаж от сградата и земята, на втори етаж от двуетажна 

масивна сграда “Бивш Пионерски дом” на бул. “България” № 114, 

гр. Златоград, УПИ ХХ – административна сграда, кв. 73 по 

действащия план на гр. Златоград, по акт за частна общинска 

собственост №2 от 26.08.1997 г., поземлен имот с кад. № 35.106, 

сграда с кад. № 35.106.1., самостоятелен обект в сграда с кад. № 

35.106.1.4 по КК на гр. Златоград, одобрен със заповед № РД–18-

75/15.07.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София. 

Чрез публично-

оповестен 

конкурс 

Д 210/29.10.2008 329/01.06.2012 90/28.06.2012 14 120,00 
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Самостоятелен обект с идентификатор 31111.33.338.1.29 по КК на 

гр. Златоград (апартамент № 29), състоящ се от две стаи, кухня и 

сервизно помещение, с бруто застроена площ 77,00 кв.м., ведно с 

процентни 2,36 % идеални части от общите части (377 кв.м.) и 

право на строеж на осми етаж в сграда № 1 (блок № 3), 

разположена в поземлен имот с идентификатор 31111.33.338 по 

КК на гр. Златоград, част от УПИ І – комплексно застрояване, кв. 

84 по ПУП на гр. Златоград, ведно с избено помещение № 1 със 

застроена площ 3,89 кв.м. 

Заповед на 

кмета на 

община 

Златоград на 

основание чл. 

47, ал. 1, т. 3 и 

ал. 2 от ЗОС и 

чл. 43 от 

Наредба № 12 

на ОбС-

Златоград за 

реда и 

условията за 

управление и 

разпореждане с 

общински 

жилища на 

територията на 

община 

Златоград. 

Е 269/27.09.2012  507/23.10.2012  158/26.11.2012 12 000,00 

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ/ ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА 

33/140 ид.части, съгласно скица-проект № 11157/23.12.2011 г. за 

изменение на КККР на гр. Златоград, участващи в образуването 

на ПИ 31111.31.628 по КК на гр. Златоград, за който се отрежда 

УПИ ХVІІ-търговия и офиси, кв. 27 по ПУП на гр. Златоград. 

На основание 

чл. 15, ал. 3 и ал. 

5 от ЗУТ 

Д 884/29.06.2011 131/28.07.2011 58/02.05.2012 920,00 

УПИ І–221 с площ 378 кв.м. (триста седемдесет и осем квадратни 

метра), кв.26 по ПУП на с. Старцево. 

На основание 

чл. 35, ал. 3 от 

ЗОС 

Е 85/26.03.2012 199/25.04.2012 89/27.06.2012 3 120,00 

Поземлен имот с идентификатор 31111.35.531 по кадастрална 

карта на гр. Златоград с обща площ 473 кв.м., за който се отрежда 

УПИ ІХ, кв. 161 по ПУП на гр. Златоград. 

На основание 

чл. 35, ал. 3 от 

ЗОС 

Е 158/27.04.2012 330/01.06.2012 112/08.08.2012 7 050,00 

УПИ VІІ–244 с площ 453 кв.м. (четиристотин петдесет и три 

квадратни метра), кв.29 по ПУП на с. Старцево. 

На основание 

чл. 35, ал. 3 от 

ЗОС 

Е 159/27.04.2012 331/01.06.2012 137/12.10.2012 3 740,00 

Земя с площ 225 кв.м., представляваща УПИ ІІІ-278, кв. 20 по 

плана на с. Ерма река. 

На основание 

чл. 36, ал. 1, т. 2 

и ал. 3 от ЗОС 

Е 249/29.08.2012 464/01.10.2012 138/22.10.2012 2 475,00 
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ОТСТЪПЕНИ ПРАВА НА СТРОЕЖ/ОТСТЪПЕНИ ПРАВА НА ПРИСТРОЯВАНЕ 

Отстъпено право на строеж за изграждане на едноетажна сграда 

за бръснарски услуги в поземлен имот с идентификатор 

31111.31.631, съгласно скица-проект № 7983/09.09.2011г. за 

изменение на КККР на гр. Златоград, целият с площ 30 кв.м. 

Чрез публично-

оповестен 

конкурс 

Д 960/21.09.2011 516/15.12.2011 9/06.01.2012 980,00 

Отстъпване право на пристрояване за изграждане на пристройка 

със застроена площ 50 кв.м. (10 м./5 м.)  към североизточната част 

на жилищна сграда, построена в УПИ ІV-418, кв. 31 по ПУП на с. 

Старцево. 

На основание 

чл. 38, ал. 4  от 

ЗОС 

Е 90/26.03.2012 197/25.04.2012 64/16.05.2012 779,40 

Отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за 

производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 383,60 

кв.м. (застроена площ (ЗП) 749,45 кв.м.), в ПИ 31111.36.396 по 

КККР на гр. Златоград, утвърден със Заповед № РД-18-

75/15.07.2008 г. на ИД на АГКК - София и Заповед № КД-14-21-

234/26.05.2011 г. на началника на СГКК - Смолян, за който се 

отрежда УПИ ІХ – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по 

ПУП на гр. Златоград 

Чрез публично 

оповестен търг 
Е 77/26.03.2012  549/23.11.2012 г. 9/08.01.2013 35 700,00 

                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

СПРАВКА ЗА СКЛЮЧЕНИ НОВИ ДОГОВОРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  КЪМ 31.12.2012Г. 

 

 

№ Описание на имота 

Внесена молба от 

наемателя/ за отдаване 

под наем/ на общински 

недвижим имот/внесена 

докладна записка 

Внесена докладна 

записка от кмета 

на община 

Златоград до ОбС 

– Златоград 

Решение на ОбС  - 

Златоград 

Сключен договор 

за наем/договор за 

предоставяне на 

безвъзмездно 

управление 

 

Наименование на 

наемателя 

 

1. 

Битово заведение “ЧЕРЕН 

КОС”, паметник на културата с 

местно значение,със застроена 

площ 38 кв.м., незастроено 

място 106 кв.м., обща площ – 

144 кв.м., находящ се в гр. 

Златоград , имот пл. № 95, кв. 

12  по ПУП на гр. Златоград. 

Заявление наш вх. № 53-

00-943/08.09.2011 г., 

внесено от Зарко 

Кануров. 

 

изх. №61-00-

339/12.09.2011 г. и 

вх. № ОС -

4570/12.09.2011 г. 

от кмета на община 

Златоград. 

№ Д 961/21.09.2011г. 
Договор за наем 

№10/09.01.2012г. 

ЕТ "САНИ-СОНЯ 

КАНУРОВА" 

Достигната конкурсна 

месечна наемна цена е 

727,10 лева с вкл. ДДС 
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2. 

Общинско жилище находящо 

се в с. Старцево, общ. 

Златоград, ул.”Васил Левски” 

№24, жилищен блок, ет. 1, ап. 1 

   
Договор за наем 

№24/23.01.2012г. 

Розалина Хариева 

Джукова 

3. 

Общинско жилище, находящо 

се в с. Старцево, общ. 

Златоград, ул. “Васил Левски” 

№ 24, жилищен блок, ет. 4, ап. 

№ 10, ведно с избено 

помещение № 13 с нетна площ  

от 11,35 кв. м. 

   
Договор за наем 

№49/09.04.2012г. 

Светлана Бисерова 

Байрева 

4. 

Помещение от 30 кв.м. на 

приземен етаж в масивна сграда 

“Плувен басейн”, находяща се в 

УПИ І – спортен комплекс, кв. 

86 по ПУП на гр. Златоград, с 

предназначение за склад. 

 

Изх. № 61-00-

417/20.12.2011 г.   

    Вх. № ОС-

4802/20.12.2011 г. 

 

№ Е 32/30.01.2012 г. 
Договор за наем 

№59/04.05.2012 г. 
Венелин Сашов Чаушев 

5. 

Общинско жилище, находящо 

се в гр. Златоград, ул. “Рожен” 

№3, общ. “Минстрой”, ет. 1, 

стая 12. 

   
Договор за наем 

№85/19.06.2012г. 
Асен Събев Хаджиев 

6. 

Помещение от 13 кв.м., 

находящо се на първи етаж от 

масивна сграда на СОУ “Антим 

І” гр. Златоград, на четири 

етажа със застроена площ 1490 

кв.м. в УПИ ІІ – училище, кв. 

48 по ПУП на гр. Златоград 

 

Изх. № 61-00-

436/22.12.2011 г.      

Вх. № ОС-

4842/22.12.2011 г.  

№ Е 26/30.01.2012 г. 

Договор за наем 

№175/18.12.2012 г., 

в сила от 

07.01.2013г.  

ЕТ “Вероника – Велин 

Кардашлъков”, 

представлявано от Велин 

Митков Кардашлъков 

7. 

Метален павилион с площ 10,40 

кв.м., находящ се в поземлен 

имот с идентификатор 

31111.35.201 по кадастрална 

карта на гр. Златоград, целият с 

площ 270 кв.м. (двеста и 

седемдесет квадратни метра), 

който попада в УПИ ХVІІІ – 

Озеленяване, кв. 72 по ПУП на 

 

Изх. № 61-00-

188/17.05.2012 г.      

Вх. № ОС-

419/17.05.2012 г. 

№ Е 185/30.05.2012 г. 
Договор за наем 

№91/28.06.2012г. 

ЕТ “НАДЕЖДА – 

НАДКА МИХАЙЛОВА”,  

представляван от Надка 

Емилова Михайлова 
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гр. Златоград (акт за частна 

общинска собственост № 

775/16.12.2011 г.) 

8 

Площ от 35 кв. м., 

представляваща  част от 

поземлен имот с 

идентификатор 31111.33.489 по 

кадастрална карта на гр. 

Златоград, целият с площ 4 361 

кв.м. (четири хиляди триста 

шестдесет и един квадратни 

метра), който попада в УПИ ІІ - 

2485 – Озеленяване; УПИ ІV - 

2485 – Озеленяване в кв. 77 по 

ПУП на гр. Златоград. 

 

Изх. № 61-00-

88/09.03.2012 г.           

Вх. № ОС-

201/09.03.2012 г. 

№ Е 87/26.03.2012 г. 
Договор за наем 

№94/05.07.2012г. 

"МИК КАР" ЕООД, 

представлявано от Милко 

Митков Гюнелиев 

9 

Първи етаж с площ от 126 кв.м. 

от масивна сграда на един етаж 

и приземен етаж със застроена 

площ 126 кв.м., находяща се в 

УПИ І – Производствен цех, кв. 

21 по плана на с. Аламовци   

Докладна записка наш вх. 

№ 10-00-168/09.12.2011 г. 

от кмета на кметство с. 

Аламовци. 

Изх. № 61-00-

138/18.04.2012 г.     

Вх. № ОС-

314/18.04.2012 г. 

№ Е 150/27.04.2012 г. 
Договор за наем 

№ 113/10.08.2012 г. 

Светозар Насков 

Фердинандов 

10 

Помещение с обща площ от 14 

кв.м. на приземен етаж в 

двуетажна масивна сграда 

“Плувен басейн”,  находяща се 

в УПИ І – спортен комплекс, 

кв. 86 по ПУП на гр. Златоград 

 

Изх. № 61-00-

244/22.06.2012 г.     

Вх. № ОС-

524/22.06.2012 г. 

№ Е 210/26.06.2012 г. 
Договор за наем 

№ 115/17.08.2012 г. 
Илия Ясенов Чомезов 

11 

Офис № 8 от 18,00 

(осемнадесет)  квадратни метра, 

находящ се  на І-ви етаж – 

източно крило от четириетажна 

масивна сграда “Ученически 

пансион” на ул. “Славей”, гр. 

Златоград 

Заявление наш вх. № 62-

00-17/12.09.2012 г., 

внесено от председателя 

на ТО Златоград 

 

Изх. № 61-00-

339/18.09.2012 г.     

Вх. № ОС-

712/18.09.2012 г. 

№ Е 270/27.09.2012 г. 
Договор за наем 

№ 145/01.11.2012 г. 

Сдружение с нестопанска 

цел, осъществяващо 

дейност в обществена 

полза, „СОЮЗ НА 

ГЛУХИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ”, за нуждите 

на ТО Златоград 

12 

Общинско жилище, находящо 

се в гр. Златоград, ул. “Рожен” 

№ 3, общ. „Минстрой, ет. 2, 

   
Договор за наем 

№146/19.06.2012г. 
Сашо Милев Кехайов 
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стая № 10 

13 

Битово заведение “Черен кос”, 

едноетажна сграда №1 с 

идентификатор 31111.31.563.1, 

със застроена площ  64 кв.м. 

(шестдесет и четири квадратни 

метра), находяща се в гр. 

Златоград, ул.“Стефан 

Стамболов” № 30, ПИ с 

идентификатор 31111.31.563 по 

КК на гр. Златоград. 

Заявление наш вх. № 53-

00-943/08.09.2011 г., 

внесено от Зарко 

Кануров. 

 

Изх. № 61-00-

234/19.06.2012 г.     

Вх. № ОС-

507/19.06.2012 г. от 

кмета на община 

Златоград. 

№ Е 211/26.06.2012 г. 
Договор за наем 

№160/30.11.2012 г. 

ЗАРКО АСЕНОВ 

КАНУРОВ 

14 

Общинско жилище, находящо 

се в гр. Златоград, ул. “Рожен” 

№ 3, общ. „Минстрой, ет. 1, 

стая № 1 

   
Договор за наем 

№177/28.12.2012г. 

Мария Димитрова 

Сивриева 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

СПРАВКА ЗА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА 

БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА И ТЕХНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ КЪМ 31.12.2012 Г. 

 

 

№ Описание на имота 

Внесена молба от 

ползвателя за 

предоставяне за 

безвъзмездно 

управление на 

общински недвижим 

имот 

Внесена докладна 

записка от кмета 

на община 

Златоград до ОбС 

– Златоград 

Решение на ОбС  - 

Златоград 

Сключен договор  

за предоставяне за 

безвъзмездно 

управление 

 

Наименование на 

ползвателя 

 

1. 

Офис с обща площ 26,10 кв.м., 

находящ се  в обособена част от 

втори етаж на западно крило на 

детска ясла “Мир” от 

двуетажна масивна сграда с 

приземен етаж със застроена 

площ  430 кв.м., гр. Златоград, 

Искане с наш вх.  

№ 32-00-60/24.06.2011 г. 

от Директор на РЗИ – гр. 

Смолян д-р Мими 

Кубатева 

ДЗ с наш изх.  

№ 61-00-93/ 

09.03.2012 г. 

Вх. № ОС-

206/09.03.2012 г. 

    

№ Е 88/26.03.2012 г. № 63/11.05.2012 г. 

РЗИ – гр. Смолян, 

представлявана Директор 

на РЗИ – гр. Смолян д-р 

Мими Кубатева 
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ум. “Беловидово” №35, кв. 130, 

УПИ ІІІ – детска ясла, ПИ 1793 

по действащия план на гр. 

Златоград 

2. 

9 (девет) бр. общински 

помещения – офиси на седми 

етаж от осеметажна масивна 

сграда на общинска 

администрация гр. Златоград, 

находяща се в гр. Златоград, ул. 

„Стефан Стамболов” № 1, 

парцел ХІІІ, кв. 76 по ЗРП – 

Златоград.  

Искане с наш вх.  

№ 66-00-401/05.03.2012 г.  

от директор на Дирекция 

“Регионална служба по 

заетостта” – гр. Пловдив  

Мария Георгиева 

Изх. № 61-00-

94/09.03.2012 г.           

Вх. № ОС-

207/09.03.2012 г. 

№ Е 89/26.03.2012 г. № 79/08.06.2012 г. 

Агенцията по заетостта, 

гр. София, 

представлявана от 

изпълнителен директор 

Камелия Лозанова 

3. 

Апартамент от 36 кв.м., 

находящ се на втори етаж от 

пристройка на два етажа със 

застроена площ 63,00 кв. м. 

(шестдесет и три квадратни 

метра) към Здравна служба с. 

Старцево, общ. Златоград, УПИ 

ХІІ, кв. 22 по ПУП на с. 

Старцево. 

 

Докладна записка наш вх. 

№ 21-00-132/05.03.2012 г. 

от директор на СОУ 

„Свети княз Борис І” с. 

Старцево, общ. Златоград 

Изх. № 61-00-

137/18.04.2012 г.     

Вх. № ОС-

313/18.04.2012 г. 

№ Е 134/27.04.2012 г. № 81/11.06.2012 г. 

СОУ „Свети княз Борис 

І” с. Старцево, общ. 

Златоград. 

4. 

Помещение от 18 кв.м. (офис № 

5), находящо се  на I-ви етаж – 

източно крило от четириетажна 

масивна сграда “Ученически 

пансион”, ул.”Славей” №1, гр. 

Златоград. 

 

Искане с наш вх. № 66-

00-460/19.03.2012 г. от 

директора на Регионална 

дирекция по горите гр. 

Смолян (РДГ – Смолян) 

инж. Венцислав 

Фурлански 

Изх. № 61-00-

140/18.04.2012 г.     

Вх. № ОС-

316/18.04.2012 г. 

№ Е 133/27.04.2012 г. № 75/05.06.2012 г. 

Регионална дирекция по 

горите гр. Смолян, 

представлявана от  инж. 

Венцислав Фурлански 

5. 

Офис №1 с площ от 22 кв.м.  на 

седми етаж от осеметажна 

масивна сграда на общинска 

администрация гр. Златоград, 

находяща се в гр. Златоград, ул. 

"Стефан Стамболов" № 1, 

парцел ХІІІ, кв. 76 по ЗРП – 

Искане с наш вх. № ОС-

298/12.04.2012 г. от 

Директора на РУ„СО” – 

гр. Смолян Валентин 

Гаджев 

Изх. № 61-00-

153/20.04.2012 г.     

Вх. № ОС-

337/20.04.2012 г. 

№ Е 132/27.04.2012 г. № 82/13.06.2012 г. 

РУ„СО” – гр. Смолян, 

представлявано от 

директор Валентин 

Гаджев 
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Златоград.  

 

                                                                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

СПРАВКА ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ КЪМ 31.12.2012 Г. 

 

№ Описание на имота 

Внесена молба от 

ползвателя за 

учредяване право на 

възмездно ползване 

върху общински 

недвижим имот 

Внесена докладна 

записка от кмета 

на община 

Златоград до ОбС 

– Златоград 

Решение на ОбС  - 

Златоград 

Сключен договор  

за учредяване на 

възмездно 

ползване върху 

общински 

недвижим имот 

 

Наименование на 

ползвателя 

 

1. 

Поземлен имот с 

идентификатор 31111.31.306 по 

КК на гр. Златоград, целият с 

площ 362 кв.м. (триста 

шестдесет и два квадратни 

метра), ведно с двуетажна 

масивна сграда с 

идентификатор 31111.31.30.1 

(музей) със ЗП 80 кв.м., ведно с 

едноетажна масивна сграда с 

идентификатор 31111.31.30.2 

със ЗП 15 кв.м. и ведно с 

масивна сграда с 

идентификатор 31111.31.30.3 

(Битово заведение – механа) 

със ЗП 85 кв.м. 

Предложение с вх. № ОС 

– 4007/21.03.2011 г. от 

„Бултекс” ЕООД 

ДЗ с наш изх.№ 61-

00-416/ 20.12.2011г. 

Вх. № ОС-

4803/20.12.2011 г. 

№ Е  25/30.01.2012 г. № 66/18.05.2012 г. 

„БУЛТЕКС” ЕООД  
представлявано от 

Александър Каменов 

Митушев 
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                                                                                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

 

СПРАВКА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ КЪМ 31.12.2012 Г. 

 

№ Описание на имота 

Внесена молба от 

ползвателя за 

учредяване право на 

възмездно ползване 

върху общински 

недвижим имот 

Внесена докладна 

записка от кмета 

на община 

Златоград до ОбС 

– Златоград 

Решение на ОбС  - 

Златоград 

Сключен договор  

за учредяване на 

възмездно 

ползване върху 

общински 

недвижим имот 

 

Наименование на 

ползвателя 

 

1. 

2 МСБЖ (читалище) върху 378 

кв. м., МС /Автогара/ върху 34 

кв. м. и МС /Тоалетни/ върху 47 

кв. м., находящ се в имот пл. № 

293, парцел І, кв. 34 по ПУП 

/ЗРП/ с. Старцево, с обща площ 

на имота 691 кв.м 

  № В 313/28.11.2001г. № 161/03.12.2012 г. 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

“ПРОГРЕС”   
с. Старцево 

 

 

                                                                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

СПРАВКА ЗА СКЛЮЧЕНИ АНЕКСИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКОВЕ НА ДОГОВОРИ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТОГРАД КЪМ 

31.12.2012 Г. 

 

 

№ Описание на имота Наименование на наемателя 

Внесена молба от 

наемателя до 

кмета на община 

Златоград за 

удължаване срока 

на договора 

Внесена докладна 

записка от кмета 

на община 

Златоград до ОбС - 

Златоград 

Решение на ОбС - 

Златоград 

Сключен анекс за 

удължаване срок 

на договор за 

наем/сключен нов 

договор за наем 

1. 4 бр. терена:  

- от 2 кв.м., находящ се до УПИ 

XVI, кв. 72 по ПУП на гр. 

Златоград (до пешеходен мост 

ЕООД “Братя Герини – Прес”  гр. 

Пловдив, представлявано от Петър 

Георгиев Герин 

вх. №53-00-1039/ 

27.09.2011 г. 

Изх. №61-00-420/ 

20.12.2011 г. и  

Вх. № ОС -4799/ 

20.12.2011 г. 

№ Е 33/30.01.2012 г. Сключен Анекс 

№4/29.03.2012 г. за 

удължаване срока 

на договор № 
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срещу “Свобода – 64”); 

 - от 2 кв.м., находящ се до 

УПИ I - озеленяване, кв. 72 по 

ПУП на гр. Златоград(до клуб 

“Сеул”); 

- от 2 кв.м., находящ се до УПИ 

XVI, кв. 72 по ПУП на гр. 

Златоград (до сградата на 

“Бултекс”); 

- от 2 кв.м., находящ се до УПИ 

XVI, кв. 131 по ПУП на гр. 

Златоград (пред  ресторант 

“Мега”) за поставяне на 

преместваеми обекти по чл. 56, 

ал. 2 от ЗУТ с предназначение 

за продажба на вестници и 

списания. 

 

38/16.01.2003 г.  

2. Помещение от 18 кв.м. (офис № 

12) на I-ви етаж – източно крило 

от четириетажна масивна сграда 

“Ученически пансион”, на 

ул.”Славей” №1, гр. Златоград с 

предназначение за всестранни 

услуги. 

Десислава Сергеева Аршинева Вх. № №94-00-

3755/ 21.12.2011 г. 

Изх. № 61-00-19/ 

16.01.2012 г.       

Вх. № ОС-44/ 

16.01.2012 г. 

№ Е 30/30.01.2012 г. Сключен Анекс 

№1/14.03.2012 г. за 

удължаване срока 

на договор 

№17/23.01.2007 г.  

3. Терен от 36 кв.м., находящ се от 

североизточната страна на блок 

№5 в кв. “Динко Чолака”, за 

поставяне на преместваем 

обект, с предназначение за 

продажба на хранителни стоки. 

Севдалин Асенов Домбаров Вх. № 94-00-

821/22.03.2012 г. 

Изх. № 61-00-139/ 

18.04.2012 г.      

Вх. № ОС-315/ 

18.04.2012 г. 

№ Е 151/27.04.2012 

г. 

Сключен Анекс 

№2/07.06.2012 г. за 

удължаване срока 

на договор 

№145/16.05.2003 г. 

4. Метален павилион с площ 69 

кв.м., поставен в УПИ ХІІ, кв. 

22 по ПУП на с. Старцево, с 

предназначение за кафе-

аператив. 

ЕТ "Румен Кетипов - Севдалин 

Кетипов" 

Вх. № 53-00-

676/11.05.2012г. 

Изх. № 61-00-189/ 

17.05.2012 г.      

Вх. № ОС-425/ 

17.05.2012 г. 

№ Е 264/27.09.2012 

г. 

Сключен Анекс 

№1/01.11.2012 г. за 

удължаване срока 

на договор 

№117/12.06.2009 г. 

5. Столова за хранене с площ 90 Момчил Йонков Кичуков Вх. № 94-00- Изх. № 61-00- E 289/30.10.2012 г. Сключен Анекс 
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кв.м. (деветдесет квадратни 

метра), ведно с кухненски блок 

с площ 60 кв.м. (шестдесет 

квадратни метра) и обособено 

складово помещение с площ 20 

кв.м. (двадесет квадратни 

метра), находящи се на 

приземен етаж от триетажна 

масивна сграда на СОУ “Св. 

Княз Борис І” със застроена 

площ 785 кв.м. в УПИ І – 

училище, кв. 35 по плана на с. 

Старцево, с предназначение за 

столово хранене на учениците 

от СОУ “Св. Княз Борис І” с. 

Старцево 

2961/02.10.2012 г. 370/22.10.2012 г.     

Вх. № ОС-

786/22.10.2012 г. 

№2/10.12.2012 г. за 

удължаване срока 

на договор 

№7/13.01.2009 г. 

 

 

                                                                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

СПРАВКА ЗА ПРЕКРАТЕНИ НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ С НАЕМАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА 

НАЕМАТЕЛИТЕ / СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

 

 

№ Описание на имота Наименование на наемателя 

Внесена молба от наемателя за 

прекратяване на наемното 

правоотношение 

№ на заповед 

за прекратяване на наемните 

правоотношения 

1. Метален павилион с площ 10,40 кв.м., 

находящ се в УПИ ІV – озеленяване, кв. 

72 по ПУП на гр. Златоград, с 

предназначение за продажба на 

промишлени стоки. 

Здравка Иванова Чалова вх. №94-00-3718/16.12.2011 г. 
Заповед №536/27.12.2011 г., 

считано от 01.01.2012 г. 

2. Терен от 34 кв. м., находящ се на 

кооперативен пазар – гр. Златоград, за 

поставяне на преместваем обект, с 

предназначение за продажба на 

промишлени стоки 

Кирил Георгиев Йорданов 

Договорът е прекратен поради 

системно неплащане на наемната 

цена с едномесечно предизвестие 

Заповед №20/11.01.2012 г., 

считано от 11.01.2012 г. 
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3. Помещение от 8 кв.м. (офис № 4) на І-ви 

етаж – източно крило от четириетажна 

масивна сграда “Ученически пансион” 

на ул. “Славей”, гр. Златоград, с 

предназначение за всестранни услуги 

Минка  Димитрова Кадиева вх. № 94-00-20/04.01.2012 г. 
Заповед №18/10.01.2012 г., 

считано от 01.02.2012 г. 

4. Помещение от 13,02 кв.м. (офис №3)  на 

втори етаж от двуетажна масивна сграда 

“Бивш Пионерски дом” на бул. 

“България”№114, гр. Златоград с 

предназначение за административно – 

правни услуги 

Ненко Лазаров Дедьов 
Уведомление с наш  

вх. № 94-00-457/20.02.2012 г. 

Заповед №111/05.03.2012 г., 

считано от 22.03.2012 г. 

5. Битово заведение “Черен кос” - 

паметник на културата с местно 

значение, със застроена площ 38 кв.м., не 

застроено място 106 кв.м., с обща площ 

на имота 144 кв.м., намиращ се в гр. 

Златоград, имот пл. № 95, кв. 12 по ЗРП 

на гр. Златоград. 

 

ЕТ “САНИ – СОНЯ КАНУРОВА” , 

представляван от Соня Илиева 

Канурова 

Предизвестие с наш 

вх. № 53-00-690/15.05.2012 г. 

Заповед №325/23.05.2012 г., 

считано от 01.08.2012 г. 

6. 

Помещение № 1 с площ 13,25 кв.м., в 

сграда № І, находяща се в ПИ 758, кв. 46 

по ПУП на гр. Златоград, с 

предназначение за битови услуги 

ЕТ “Надежда – Надка Михайлова”, 

представляван от Надка Емилова 

Михайлова 

Във връзка с реализацията на 

проект „Рехабилитация на градския 

парк в град Златоград” и 

почистване на площадката за ново 

строителство по Решениe № E 

186/30.05.2012 г. на Общински 

съвет Златоград 

Заповед № 371/28.06.2012 г. на 

кмета на общината е прекратен, 

считано от 01.07.2012 г 

7. 

Помещение №1 от 71.10 кв.м. и 

помещение №3 от 20.30 кв.м., находящи 

се в сграда №ІІ в ПИ 758, кв. 46 по ПУП 

на гр. Златоград, с предназначение за 

склад. 

“Владимир – 87” ЕООД, 

представлявано от Севдалин Събев 

Гюнелиев 

Във връзка с реализацията на 

проект „Рехабилитация на градския 

парк в град Златоград” и 

почистване на площадката за ново 

строителство 

Заповед № 369/28.06.2012 г.на 

кмета на общината е прекратен, 

считано от 01.07.2012 г. 

8. 

Терен, представляващ  петно №5 с площ 

от 12,00 кв.м. в ПИ 758, кв. 46  по ПУП 

на гр. Златоград за поставяне на 

преместваем обект за всестранни услуги, 

съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ 

Илия Георгиев Сапунджиев 

Във връзка с реализацията на 

проект „Рехабилитация на градския 

парк в град Златоград” и 

почистване на площадката за ново 

строителство 

Заповед № 370/28.06.2012 г. на 

кмета на общината е прекратен, 

считано от 01.07.2012 г. 

9. Терен от 4 кв. м., находящ се на Илия Димитров Радев Молба №94-00-2008/13.07.2012 г. Заповед № 395/17.07.2012 г. на 
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кооперативен пазар – гр. Златоград, за 

поставяне на преместваем обект, с 

предназначение за склад. 

кмета на общината е прекратен, 

считано от 01.08.2012 г. 

10. 

Петно №4 с площ 5,04 кв.м., находящо 

се в ПИ 758, кв. 46 по ПУП на гр. 

Златоград, за поставяне на преместваем 

обект с предназначение за бръснарски 

услуги. 

Илия Ясенов Чомезов 

 

Във връзка с реализацията на 

проект „Рехабилитация на градския 

парк в град Златоград” и 

почистване на площадката за ново 

строителство  

Заповед № 430/17.08.2012 г. на 

кмета на общината е прекратен, 

считано от 17.08.2012 г. 

11. 

Самостоятелен обект (апартамент №29) с 

идентификатор 31111.33.338.1.29 по КК 

на гр. Златоград, находящ се на осми 

етаж в блок № 3, гр. Златоград, ул. 

“Ахрида” № 9. 

 

Елка Миткова Канурова 

Молба с вх. № 94-00-

2015/13.07.2012 г. за закупуване на 

жилището 

Договор № 158/26.11.2012 г. за 

покупко-продажба 

12 

Терен от 8 кв.м., находящ се в УПИ Х, 

кв. 34 по ПУП на с. Старцево, за 

поставяне на преместваем обект. 

ЕТ “Войвода – Джафер Хатипов” вх. № 94-00-3652/10.12.2012 г. 

Заповед № 579/11.12.2012 г. на 

кмета на общината е прекратен, 

считано от 01.12.2012 г. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 


