
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр. СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 

ОТНОСНО:  Предоставяне на част от имот - публична общинска 

собственост за безвъзмездно управление за нуждите на  Дом за деца 

лишени от родителски грижи „Катя Ванчева„ с.Широка лъка по реда на 

Закона за общинската собственост 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл. 12 ал.3 от Закона за общинската собственост имотите и 

вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на 

органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други 

юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални 

структури.    

Във връзка с предстоящото изтичане на предоставеното право на 

управление в Община Смолян е постъпило заявление с вх.№ 

ДЛ000394/12.01.2018 г. от Вр.и.д. директор на Дом за деца лишени от 

родителски грижи „Катя Ванчева„ с.Широка лъка, за продължаване на 

договорните отношения и предоставяне на безвъзмездно управление на части 

от имот публична общинска собственост с обща използваема площ -625 кв.м., 

както следва: 

         Помещения находящи се на първи и втори етаж в стара част на училищна 

сграда  с площ 373 кв.м. и обслужващи помещения от към физкултурния салон 

в новата част на училищна сграда с обща площ 252 кв.м., всички  разположени 

в самостоятелен обект с идентификатор 83274.501.222.2 предназначение 

сграда за образование, попадаща в поземлен имот с идентификатор 

83274.501.222 с начин на трайно ползване: за обект за комплекс за 

образование по кадастрална карта на с.Широка лъка, одобрена със Заповед № 

РД-18-5/07.02.2011г.,на ИД на АГКК, попадаща в кв. 46,УПИ III –За училище, 

ул.Люлката № 3 целият имот актуван с Акт за публична общинска собственост 

№1046/25.06.2012 г. вписан в Служба по вписванията – Смолян  с Акт № 24, 

том ІV, Н.Д. 657 от 2012, вх.регистър № 1125/02.07.2012.  



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. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, предлагам 

общински съвет да приеме следните  

 

 

РЕШЕНИЯ: 

I. Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост с обща 
използваема площ 625 кв.м. за безвъзмездно управление за нуждите на  Дом за 

деца лишени от родителски грижи „Катя Ванчева„ с.Широка лъка, както 

следва: 

         

т.1.Помещения находящи се на първи и втори етаж в стара част на училищна 

сграда  с площ 373 кв.м. и обслужващи помещения от към физкултурния салон 

в новата част на училищна сграда с обща площ 252 кв.м., всички  разположени 

в самостоятелен обект с идентификатор 83274.501.222.2 предназначение 

сграда за образование, попадаща в поземлен имот с идентификатор 

83274.501.222 с начин на трайно ползване: за обект за комплекс за образование 

по кадастрална карта на с.Широка лъка, одобрена със Заповед № РД-18-

5/07.02.2011г.,на ИД на АГКК, попадаща в кв. 46,УПИ III –За училище, 

ул.Люлката № 3 целият имот актуван с Акт за публична общинска собственост 

№1046/25.06.2012 г. вписан в Служба по вписванията – Смолян  с Акт № 24, 

том ІV, Н.Д. 657 от 2012, вх.регистър № 1125/02.07.2012. 

II. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за 

безвъзмездно управление за срок от 5 години на гореописаните помещения, 

като разходите за електроенергия, вода и интернет се поемат от ползвателя. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:______             

                                                     НИКЛАЙ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 

 

 

 

 

 

 

 

 


