
                                                                                                                                                                                                                               
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  
Кмет на Община Смолян 

     
ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Решение № 228/28.07.2016 г. за  предоставяне 

на безвъзмездно право на ползване на сгради – на читалищата на територията на община 
Смолян  

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
С Решение № 228/28.07.2016 г. на Общински съвет Смолян е дадено съгласие  да се 

предостави безвъзмездно право на ползване на имоти-общинска собственост, стопанисвани от 
Народните читалища в Община Смолян, вписани в Националния публичен регистър на 
народните читалища и читалищните сдружения към Министерство на културата, съгласно 
Приложение І на същото решение.  

Във връзка с горното в Община Смолян е постъпило заявление с вх. № 
ДЛ003412/06.04.2017 г. от Севдалин Медов –кмет на с. Градът,  придружено с Удостоверение 
за вписване в регистъра на народните читалища с № 3641/13.02.2017 г. на Народно читалище 
„Момчилова крепост-2016„ с.Градът, общ.Смолян за предоставяне на  безвъзмездно ползване 
на помещение с площ 100 кв.м., находящо се  на II-ри ет. в масивна сграда кметство, актувана с 
Акт за общинска собственост № 437/20.02.2001 г., вписан в сл. по вписвания под № 36, том  X, 
н.д. 2094, стр.19. 

   
Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, 

т.8 във връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 
ал.1, чл. 12 ал.3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 21 т.3 от Закона за 
народните читалища и чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост и § 4 от ПЗР на Закона 
за народните читалища предлагам на Общинския съвет да вземе следните   
  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 

І. Допълва Решение № 228/28.07.2016 г. на Общински съвет Смолян за  предоставяне на 
безвъзмездно право на ползване на сгради – на читалищата на територията на община Смолян в 
частта на Приложение І, като се добавя нова точка 28, както следва: 

„28.  Народно читалище„Момчилова крепост-2016„ с.Градът, общ.Смолян с площ 100 
кв.м., находящо се  на II-ри ет. в масивна сграда кметство, актувана с Акт за общинска 
собственост № 437/20.02.2001 г., вписан в сл. по вписвания под № 36, том  X, н.д. 2094, стр.19 “. 

ІІ. Възлага  на кмета на Община Смолян да сключи договор с председателя на 
читалището за безвъзмездно право на ползване за срок от  5 години.  

     

 
 
ВНОСИТЕЛ:����  
       Н.МЕЛЕМОВ 
 
 
 
 
 
 


