
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  
Кмет на Община Смолян 

     
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване  върху  

помещение частна общинска собственост  в сграда Младежки дом на сдружение с 
нестопанска цел в обществена полза по реда на Закона за общинската собственост.  

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Смолян има постъпило заявление с вх.№ ДЛ003244/04.04.2017 г. от 
Спортен Клуб „БУДОКА – България“  за предоставяне безвъзмездно право на 
ползване на  помещение находящо се в сграда Младежки дом, попадаща в имот с 
идентификатор 67653.934.226 по кадастрална карта на гр.Смолян, актувана с  АОС 
№ 1837/26.05.2015 г.  

Спортен Клуб „БУДОКА – България“  осъществява спортно – състезателна 
дейност на територията на Община Смолян от 2014г., като в тази връзка клубът е 
носител на четири републикански титли по джу – джицу, като тази година 
състезатели на клуба донесоха и световната титла в град Смолян. 

Към настоящия момент клубът осъществява тренировъчната си дейност в 
помещение, което се явява доста малко като размери, неподходящо за целите на 
добрата подготовка по джу – джицу. Спортната дейност по този вид бойно изкуство 
е необохдимо да се провежда върху специална настилка тип „Татами“, което е с 
доста висока себестойност и следва да се използва само от спортуващи джу – 
джицу, карате или джудо .  

След проведени разговори и направен оглед се установи, че подходящо 
помещение за целите на клуба се явява кино салона на Младежкия дом, който в 
момента не се използва по предназначение.  

 Спортния клуб се намира в състояние да осъществи определена ремонтна 
дейност с оглед въвеждане на помещението в положение за експлоатация. 
СК“БУДОКА – България“ е регистриран, като  юридическо лице с нестопанска цел 
и осъществява обществено-полезна дейност. Съгласно предоставената  възможност 
в   Закона за общинската собственост,  помещението може да се предостави за срок 
до 10 години, безвъзмездно  за сметка на ремонта който ще се извърши. 
 

  С цел създаване на по-добри условия за обучение и развитие в областта на 
джу – джицуто, укрепване на здравето и нравственото възпитание на децата и 
младежта  е необходимо да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 
години на следното помещение  разположено в сграда Младежки дом : 
Бивш кино салон с площ 184 кв.м. на Спортен Клуб „БУДОКА – България“ . 
 



 Предвид гореизложеното и на основание чл.39 ал.4   от  Закона за общинската 
собственост, чл. 61 ал.1 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 учреди безвъзмездно право на 
ползване върху помещение частна общинска собственост с площ 184 кв.м., 
разположено в сграда Младежки дом, актувана с акт за частна общинска 
собственост № 1837/26.05.2015г., вписан в службата по вписвания с № 181, том ІІІ, 
н.д. 467/2015 г., вх.№ 1200/29.05.2015 г. партида№ 30535,14864 за срок от 10 години 
на  Спортен Клуб „БУДОКА – България“ .  

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

договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване . 
 

     

 
 
ВНОСИТЕЛ:����  
       Н.МЕЛЕМОВ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


