
                                                                                                                                                                                                                               
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 Окръжен и Районен съд – Смолян по 
реда на Закона за общинската собственост 

 
  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
В деловодната система на Община Смолян е входирано заявление с вх. 

№ДЛ004760/21.06.2016г. от Председателя на Окръжен съд-Смолян и 
Председателя на Районен съд-Смолян,  във връзка с участието им в съвместен 
проект „ Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната 
система в областта на младежкото правосъдие“ с представителна организация 
Министерство на правосъдието, за предоставяне на безвъзмездно управление на  
помещения с цел провеждане на съдебни производства с участието на деца и 
непълнолетни, тъй наречените   „Сини стаи“. 

„Синята стая“ представлява специално приспособено помещение за 
провеждане на разпити и изслушване на деца извън съдебна зала или 
управлението на полицията от обучени специалисти. Състои се от две 
помещения, между които има стъкло тип венецианско огледало –помещение за 
изслушване на детето , в което се намират детето и специалист, обучен да 
провежда разпити.  На основание чл.262 от Наказателно –процесуалния кодекс, 
съдът използва  „Синята стая“ в случаи, когато се разпитват   деца, жертви или 
свидетели на престъпления и по –специално престъпления против личността. 
Разпитите пред съдия на деца, по реда на чл. 223 от НПК, се извършват в „ Синята 
стая“.  

Когато съдът прецени, че най-добрият интерес на детето налага това,или 
след получено становище от социален работник или психолог , „Синята стая“ се 
използва за разпит и изслушване на деца, участници в други съдебни 
производства , в това число при семейно-правни спорове, в производство по 
предоставяне на особена закрила по Закона за закрила на детето  и др. 

Използването на „Синята стая“ има за цел да гарантира най-добрия  интерес 
на детето,правото на детето да изразява собствени възгледи свободно по всички 
въпроси, които касаят и да бъде изслушвано във всякакви съдебни и 
административни процедури,отнасящи се до него. 

Във връзка с необходимостта от използването на такава стая и след 
направени проучвания, подходящи помещения за тази дейност са № 501 и № 502  



с обща площ 63,69 кв.м., находящи се на V – ти етаж и съответните общи части с 
площ –59,77 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. 

 
 
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 и чл. 
82 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. , 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 
Окръжен и Районен съд  гр. Смолян, върху следните имоти публична общинска 
собственост: Стаи с № 501 и № 502  с обща площ 63,69 кв.м., находящи се на V – 
ти етаж и съответните общи части с площ –59,77 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 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 


