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Относно: Дарение на парични средства за нуждите на НУФИ „Широка лъка“ 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  
   
 Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка” е открито на 1 септември 
1971 година. В него се обучават талантливи млади хора от цялата страна по: професия музикант – 
вокалист, специалност народно пеене, професия музикант – инструменталист, специалност гайда, 
гъдулка, кавал, тамбура и професия  танцьор – специалност български фолклорни танци. 
 За учебната 2016/2017 година, възпитаниците на училището са общо 81 ученика, от 
различни райони на страната.  

В НУФИ „Широка лъка” всяка година кандидатстват ученици от цялата страна, водени от 
любовта към българския музикален и танцов фолклор. Учебното заведение предлага отлични 
условия за работа на учители и ученици. За своята привлекателност то винаги е разчитало освен 
на прочутото със своите природни и културни забележителности село Широка лъка и на 
прекрасната материална  база. Част от нея е общежитието. През целия 5-годишен курс на 
обучение,  учениците са настанени в общежитието на училището. Според подадените справки за 
доход на член от семейството 90% от тях са социално слаби и настаняването в общежитие е от 
решаващо значение за избора на учебното заведение. Затова Община Смолян вече втора година 
подкрепя учениците и техните семейства чрез осигуряване на безплатно общежитие. 

През 2014 година с Решение №863/18.12.2014 г. Общински съвет - гр. Смолян започна 
мисията за запазване и подготовка на талантливите деца на България, както и съхраняването и 
популяризирането на националната ни идентичност, чрез професионално музикално образование, 
ползвайки безплатно общежитие, като дари 20 000 лева от бюджета на Община Смолян. 

Радостно е, че дарението на Общински съвет – Смолян продължи и през 2016 г., а 
кандидатите за училището се увеличават. 

Учебната 2016/2017 година започна с 81 ученика, от различни райони на страната, което е 
с 14% увеличение.  

Дарението от 20 000 лева допринася не само за финансовото подпомагане на учениците, 
които се учат в момента, но и ще продължи тенденцията за привличане на повече деца в 
училището. Тази финансова подкрепа ще даде възможност на учениците с изявени музикални 
дарби да сбъднат мечтите си. В тази връзка, считам за необходимо да се осигури безплатно 
ползване на общежитието на училището и през 2017 година. 
 Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и на основание  чл. 21, ал.1, т. 8  
от Закона за местното самоуправление и местна администрация във връзка с чл. 225 от Закона за 
задълженията и договорите, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост, предлагам на 
Общински съвет – Смолян да приеме следното 
 
 
 
 



Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Дава съгласие Община Смолян да дари на НУФИ „Широка лъка” сума в размер на 
20 000 лева /двадесет хиляди лева/ с цел осигуряване на безплатен пансион на възпитаниците на 
училището, настанени в общежитието. 

 
2. Възлага на Кмета на Община Смолян да подпише договор за дарение, съгласно 

приложения проект. 
 
3. Възлага на Кмета на Община Смолян контрола върху изпълнението на договора по 

предходната точка. 
 
 
Приложение:  
1. Договор за дарение 
 

 
Вносител: 

 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

Приложение 1 

 
 

ДОГОВОР 
 
 

Днес, __.__.2017 г., в гр. Смолян, община Смолян, област Смолян,  
в изпълнение на Решение № __ от __.__.2016 г. на Oбщински съвет – Смолян и на 

основание чл. 225 от Закона за задълженията и договорите, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост и чл. 40, ал.1, т .9 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество,    

между: 
ОБЩИНА СМОЛЯН, със седалище и адрес на управление в град Смолян, бул. 

„България” № 12, ЕИК: 000615118, Инд.№ по ЗДДС: BG 000615118, представлявана от 
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – кмет на общината, и ДИМИТЪР ДАНЧЕВ НАСТАНЛИЕВ– 
директор на дирекция „ФСДБ”  на общината, от една страна, наричана за краткост ДАРИТЕЛ, 

и 
НУФИ „ШИРОКА ЛЪКА” , със седалище и адрес на управление: с. Широка лъка, 

Община Смолян, ул. „Перелик” №2 Булстат: 000610128 представлявано от Стоянка Филчева 
Тенова-Илчевска – директор и Евелина Владкова Трендафилова гл. счетоводител, от друга 
страна, наричана за краткост ДАРЕН, 

се сключи настоящият договор за дарение на парична сума, с който страните се 
споразумяха за следното: 
 

Чл.1. ДАРИТЕЛЯТ дарява на ДАРЕНИЯ безвъзмездно сума в размер 20 000.00 лева 
/двадесет хиляди лева/. 

Чл.2. Страните се договарят, че дарението се извършва с тежест и при особена цел, а 
именно осигуряване на безплатен пансион на възпитаниците на училището, настанени в 
общежитието. 

Чл.3. (1) ДАРЕНИЯТ заявява, че е съгласен и приема с благодарност дарението, 
описаното в чл. 1 на настоящия договор. 



(2) ДАРЕНИЯТ се задължава при поискване в срок до 5 /пет/ календарни дни да 
предостави на ДАРИТЕЛЯ информация за начина на разходване на дарената сума, ведно с копия 
от разходооправдателни документи. 

Чл.4. Минимум един път в годината за Празника на град Смолян, училището да участва 
със своя програма. 

Чл.5. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство в Република България.  

Неразделна част от настоящия договор е приемо – предавателен протокол. 
 
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за ДАРИТЕЛЯ и един 

за ДАРЕНИЯ и се подписа от тях, както следва: 
 
 
ЗА ДАРИТЕЛ:                                       ЗА ДАРЕН: 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ                       СТОЯНКА ТЕНОВА-ИЛЧЕВСКА 
Кмет на Община Смолян                               Директор на НУФИ „Широка лъка” 
 
 
 
ДИМИТЪР НАСТАНЛИЕВ                            ЕВЕЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА  
Директор на Дирекция „ФСДБ”               Главен счетоводител 


