
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 на Дирекция „Социално 

подпомагане“-Смолян към Агенция за социално подпомагане гр.София по 

реда на Закона за общинската собственост 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във връзка с изтичане на правото на управление предоставено в полза на  

Дирекция Социално подпомагане-Смолян към Агенция за социално подпомагане 

гр.София, е необходимо да се предприемат действия  за предоставяне на следните 

помещения публична общинска собственост и подновяване на договорните 

отношения: 

 

           т.1. Самостоятелен обект с идентификатор  67653.918.43.13.4  с площ ведно с 

общи части 1167.94 кв.м, бр. нива 1, попадащ на 4 – ти  етаж  в сграда  с 

идентификатор 67653.918.43.13,  тип: За делова и административна дейност, 

находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на 

гр.Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, кв. 6 

по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за публична общинска 

собственост №430/15.01.2001 г. с адрес бул.България № 12, вписан в Служба по 

вписванията – Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, вх.регистър № 285/15.03.2004 г. ; 

        т.2. Помещение за складови нужди с площ 30 кв.м., находящо се на 2-ри етаж в 

самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.43.13.2, бр. нива 1, площ по 

документ 1513.16 кв.м., попадащо в сграда  с идентификатор 67653.918.43.13,  тип: 

За делова и административна дейност, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на гр.Смолян, одобрена със 

Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян, 

Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за публична общинска собственост 

№430/15.01.2001 г. с адрес бул.България № 12, вписан в Служба по вписванията – 

Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, вх.регистър № 285/15.03.2004 г. ; 

 

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 и Закона за държавния бюджет на 

Република България, предлагам общински съвет да приеме следните  

 



РЕШЕНИЯ: 

I.Предоставя безвъзмездно за управление на Дирекция „Социално 

подпомагане“ - Смолян към Агенция за социално подпомагане гр.София, следните 

обекти публична общинска собственост: 

           т.1. Самостоятелен обект с идентификатор  67653.918.43.13.4  с площ ведно с 

общи части 1167.94 кв.м, бр. нива 1, попадащ на 4 – ти  етаж  в сграда  с 

идентификатор 67653.918.43.13,  тип: За делова и административна дейност, 

находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на 

гр.Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, кв. 6 

по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за публична общинска 

собственост №430/15.01.2001 г. с адрес бул.България № 12, вписан в Служба по 

вписванията – Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, вх.регистър № 285/15.03.2004 г. ; 

        т.2. Помещение за складови нужди с площ 30 кв.м., находящо се на 2-ри етаж в 

самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.43.13.2, бр. нива 1, площ по 

документ 1513.16 кв.м., попадащо в сграда  с идентификатор 67653.918.43.13,  тип: 

За делова и административна дейност, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на гр.Смолян, одобрена със 

Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян, 

Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за публична общинска собственост 

№430/15.01.2001 г. с адрес бул.България № 12, вписан в Служба по вписванията – 

Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, вх.регистър № 285/15.03.2004 г. ; 

 

 

 

 

 ІІ. Всички разходи, свързани с ползването на имота се заплащат от ползвателя 

както следва: 

1. Eл.енергия, вода, асансьор, данък (съгл.чл.11 ал.5 от ЗМДТ) и такса битови 

отпадъци. 

 IІІ. Упълномощава кмета на Община Смолян да издаде заповед и да сключи 

договор за предоставяне на безвъзмездно управление за срок от 5 (пет) години . 

 

 

  

ВНОСИТЕЛ:___/П/___             

                                                     НИКЛАЙ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 


