
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  
Кмет на Община Смолян 

     
 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение  
„Екосвят Родопи” – Смолян, на помещение находящо се в сградата на Младежки 
дом гр.Смолян по реда на Закона за общинската собственост.  

 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Смолян е постъпило заявления с вх. № ДЛ001533/16.02.2017г. от 
Лидия Арсова – Председател на УС на сдружение  „Екосвят-Родопи” Смолян,  - 
организация с нестопанска цел в обществена полза с искане за предоставяне на 
безвъзмездно право на ползване върху помещение находящо се в сградата на 
Младежки дом гр.Смолян за периода 2017-2021г.  

С Решение № 576/19.12.2013г. на общински съвет Смолян е учредено  
безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Екосвят-Родопи” – Смолян за 
срок от три години. С подкрепата на Община Смолян сдружение „Еко свят 
Родопи“ не затваря врати за младежите в периода от 2014 г. до момента, като 
Младежки иновативен и креативен център. Това е организация която консултира 
младежи по определени проблеми, организира младежки дискусии, насърчава 
образованието и творческото развитие на децата.   

През 2013г. и 2014г. Сдружението е класирано като най-активна 
неправителствена организация в България с дейността си в Европейската седмица 
за намаляване на отпадъците. През 2014г.-2016 г са разработени проекти с 
младежи от Смолян по следните теми: „Насърчаване на активното гражданство на 
младите хора“, “Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка 
политика“, „С поглед в бъдещето-Младежки диалози в Родопите“. 

С цел продължаване на партньорството с Община Смолян и повишаване 
мотивацията на младите хора за собствено развитие и участие в обществения 
живот е необходимо да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 
години на следно помещение частна общинска собственост разположено в сграда 
Младежки дом гр.Смолян: 

Помещение находящо се (в бившия IT център) с площ 75 кв.м. находящо се в 
сграда разположена в УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по плана на гр. Смолян, 
актувана с акт за частна общинска собственост № 1837/26.05.2015 г.    



 
Предвид гореизложеното и на основание чл.39 ал.4 от Закона за общинската 

собственост 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 на помещение 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,  както следва: 

 

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на  
помещение ситуирано на ниво - фоайе с площ 75 кв.м. находящо се в сграда 
Младежки дом, попадаща в имот с идентификатор 67653.934.226 по кадастрална 
карта на гр.Смолян, УПИ І-Младежки дом, кв.9 по ПУП на гр.Смолян Н.Ц. на   
Сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян, с адрес  гр.Смолян, п.к. № 2 , ЕИК 
120029640, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в 
обществена полза. 

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

договор за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5( пет ) години 
по реда на Закона за общинската собственост , като разходите за електроенергия, 
вода и интернет се поемат  от Сдружението. 
 

     

 
ВНОСИТЕЛ:����  
       Н.МЕЛЕМОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


