ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Гр. СМОЛЯН
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Николай Тодоров Мелемов
Кмет на Община Смолян

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване
на
помещения общинска собственост, находящи се в самостоятелен обект с
идентификатор 67653.917.623.5 по кадастрална карта на гр. Смолян по реда на
Закона за общинската собственост
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Смолян е постъпило заявление от Сдружение „Срещу диабета
ръка за ръка” за продължаване на срока на предоставеното безвъзмездно право
на ползване, учредено с Решение № 323/15.03.2013 г. на Общински съвет
Смолян в полза на сдружението. Във връзка с осъществяване на самоконтрол
профилактика и превенция на захарния диабет сред децата и възрастните и
справяне с начина им на живот, както и ограничаване на последиците от
заболяването и отстояване на правата им, съгласно действащите закони, е
необходимо да се продължи срока на договора.
Предвид доброволната работа в организацията, ограничения бюджет и
гарантиране на здравното и социално осигуряване, предлагам да се учреди
безвъзмездно право на ползване в полза на Сдружение „Срещу диабета ръка за
ръка” на помещения частна общинска собственост, както следва :
• Помещение № 301 с площ 14,78 кв.м., и помещение № 302 с площ 17,15
кв.м находящи 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, одобрена със заповед
№РД-18-14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с начин на
трайно ползване: ниско застрояване, 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.39 ал.4 от Закона за общинската собственост, чл. 60 ал.1, ал.2 т. 2
от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация предлагам на Общинския съвет да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:
І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да предостави за безвъзмездно
ползване на Сдружение „Срещу диабета ръка за ръка” следните помещения –
общинска собственост:
• Помещение № 301 с площ 14,78 кв.м., и помещение № 302 с площ 17,15
кв.м находящи 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, одобрена със заповед
№РД-18-14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с начин на
трайно ползване: ниско застрояване, 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.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за срок от 5
години, като всички консумативи, като ток, вода и асансьор са за сметка на
ползвателя.
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