
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр. СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  инж. МАРИАНА   ЦЕКОВА 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

ОТНОСНО:  Предоставяне на сграда с идентификатор 67653.921.182.6 - 

публична общинска собственост за безвъзмездно управление за нуждите на  

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ“, гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във връзка с необходимостта от физкултурен салон към  ППМГ „Васил 

Левски“ – гр. Смолян, Община Смолян е реализирала проект: „Физкултурен 

салон на природо-математическа гимназия „Васил Левски“ – гр. Смолян по 

проект: „Обновяване и енергийна ефективност на образователна 

инфраструктура в гр. Смолян“ по договор № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 от 

12.01.2017 г., сключен  между Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство и Община Смолян, който проект се осъществява  с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-

2020, съфинансирана от европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие.  

След изграждането на сграда за учебни дейности с идентификатор 

67653.921.182.6 (шест седем шест пет три точка девет двe едно точка едно 

осем двe точка шест) със ЗП 1002.00 /хиляда и два / кв.м. предназначение: 

Сграда за образование (физкултурен салон на природо-математическа 

гимназия "Васил Левски" - гр. Смолян"; Конструкция - масивна - 

стоманобетон ; Етажност - 1 етаж; Година на построяване - 2019 г., актуван с 

акт за публична общинска собственост 1229/08.11.2019 год., вписан в ЗС/ПВ 

под № 167, том VII, дело 804/2019 и издадени Протокол за установяване 

годността за ползване на строежа: "Физкултурен салон на природо-

математическа гимназия "Васил Левски" - гр. Смолян" (образец 16), 

Разрешение за ползване № СТ-05-1175/01.10.2019 год. издадено от ДНСК, е 

необходимо да бъдат предоставени права за управление съгласно разпоредбите 

на Закона за общинската собственост на Профилирана природо-математическа 

гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян с ЕИК 000608351,  

Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на 

основание чл.21, ал.1, т.8  и чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, 



чл. 20, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, предлагам общинския съвет да приеме следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

I. Предоставя за безвъзмездно управление - сграда за учебни дейности с 

идентификатор 67653.921.182.6 (шест седем шест пет три точка девет двe едно 

точка едно осем двe точка шест) със ЗП 1002.00 /хиляда и два / кв.м. 

предназначение: Сграда за образование (физкултурен салон на природо-

математическа гимназия "Васил Левски" - гр. Смолян"; Конструкция - масивна 

- стоманобетон ; Етажност - 1 етаж; Година на построяване - 2019 г., актуван с 

акт за публична общинска собственост 1229/08.11.2019 год., вписан в ЗС/ПВ 

под № 167, том VII, дело 804/2019 на Профилирана природо-математическа 

гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян с ЕИК 000608351. 

 

 
 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:  /П/                                                                                                                                                                             

ИНЖ. МАРИАНА  ЦЕКОВА 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

оправомощена със Заповед №РД-1233/18.11.2019г. 

на кмета на Община Смолян   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


