
                                                                                                                                                                                                                               
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  
Кмет на Община Смолян 

     
ОТНОСНО:  Предоставяне на част от имот публична общинска 

собственост за безвъзмездно управление на Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията“ гр. София, Областна служба „Изпълнение на наказанията“, гр. 
Смолян към Министерство на правосъдието, по реда на Закона за общинската 
собственост 

 
  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно решение №564/20.12.2010г. и Решение №663/10.04.2014г. на 
Общински съвет – Смолян е сключен договор от 20.05.2011г. и договор №ОС-
БПП-15.05-1/02.06.2015г. за безвъзмездно управление за срок от 5 години (до 
20.05.2016г.) между община Смолян и Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията – гр. София, Областна служба „Изпълнение на наказанията” – гр. 
Смолян към Министерство на правосъдието за офиси №510, 511, 512, 513, 514,  
515 и 518 А с обща площ 139,37 кв.м., находящи се на V – ти етаж и съответните 
общи части – 118,56 кв.м., в източното крило на административната сграда на 
Община Смолян с идентификатор 67653.918.43.13.5, ситуирана в поземлен имот с 
идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ 
І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., актувана с Акт за публична общинска 
собственост №430/15.01.2001 г. 

В Община Смолян е постъпило искане вх. №ДЛ003073/12.04.2016г. от 
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”  - София, Областна служба 
„Изпълнение на наказанията” - Смолян към Министерство на правосъдието за 
подновяване на договора за безвъзмездно управление на посочените по горе 
помещения в източното крило на сградата на Община Смолян, с цел осигуряване 
на дейността на Дирекцията. 

 
Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на 

основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 12, ал. 3  от Закона за общинската собственост 
предлагам на Общинския съвет да вземе следните   
  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 І. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно управление в полза на 
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията – гр. София, Областна служба 



„Изпълнение на наказанията” – гр. Смолян към Министерство на правосъдието  
върху следните имоти публична общинска собственост: Офиси с №№510, 511, 
512, 513, 514 , 515  и 518 А с обща площ 139,37 кв.м., находящи се на V – ти етаж 
и съответните общи части с площ – 118,56 кв.м., в източното крило на 
административната сграда на Община Смолян с идентификатор 67653.918.43.13.5, 
ситуирана в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта 
на гр. Смолян, образуващ УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., актувана с 
Акт за публична общинска собственост №430/15.01.2001 г. 

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

договор за безвъзмездно управление  със срок от 5 /пет/ години на гореописаните 
помещения.   

 
   

 
 
ВНОСИТЕЛ:�  
       Н.МЕЛЕМОВ 

           Кмет на Община Смолян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


