
                                                                                                                                                                                                                               

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 

     

ОТНОСНО:  Предоставяне на безвъзмездно право на ползване  на Фондация 

„АКО СИ ДАЛ“ за регистриране на национална хранителна банка, върху имот 

частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост  

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Смолян има постъпила молба с вх.№ ДЛ010037/27.10.2017 г. от 

Фондация „Ако си дал “, за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на  

помещение за разкриване на хранителна банка. Фондацията е с опит в 

изхранването на големи групи хора, също така притежава и дългосрочно 

партньорство с големите хранителни вериги.Помещението е необходимо за 

складиране на сухи продукти  и раздаването на хранителната помощ на нуждаещи 

се хора. 

След направен оглед и обсъждания се установи, че Община Смолян 

разполага с подходящо помещение за осъществяване на дейността на фондацията.   

  

Във връзка с подпомагане на лица в неравностойно положение, осигуряване 

на помощни средства за лица с увреждания,подпомагане на проблемни социални 

групи, които не са интегрирани в обществото е необходимо да се учреди 

безвъзмездно право на ползване на горепосочената фондация, за срок от 5 години 

върху следно помещение частна общинска собственост разположено в сградата на 

Стоматологична поликлиника гр.Смолян: 

1.Помещение № 209 с площ 15,20 кв.м., за хранителна банка , находящо се в 

самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг 

вид сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична 

поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян 

под №80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

 

 

Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на 

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

администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, предлагам 

общинския съвет да приеме следните  

 

 



 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Предоставя безвъзмездно право на ползване на Фондация „АКО СИ 

ДАЛ“ за регистриране на национална хранителна банка, помещение № 

209 с площ 15,20 кв.м., находящо се в самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид сграда за 

обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

 

 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за срок от 5 

години, като всички консумативи, като ток, вода, асансьор и общи части са за 

сметка на ползвателя. 

   

                                                                                                                             
 

 

ВНОСИТЕЛ:  

       Н.МЕЛЕМОВ 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


