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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 66 

 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.02.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 8 

 
 
 

ОТНОСНО: Подписване на споразумение за общинско сътрудничество между 
Община Смолян и Народно Читалище „Светлина 1925“, с. Момчиловци във 
връзка с кандидатстване по отворена 2-ра покана на програма Европейско 
териториално сътрудничество „Гърция-България“ 2014-2020, Приоритетна ос 
2: Устойчив и адаптиран към климатичните изменения трансграничен 
регион,  Инвестиционен приоритет 6с - Консервация, опазване, 
популяризиране и развитие на природното и културното наследство, с проект 
насочен към дейности за реновиране на музейната сграда и експозицията на 
музейната сбирка с картинна галерия в с. Момчиловци и парково 
пространство пред сградата. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на 
община  - Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, 
т.8 и 23 и ал.2 и  чл. 59-61 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 

 
РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие кметът на oбщина Смолян да подпише споразумение за 

общинско сътрудничество с Народно читалище „Светлина 1925“, с. 
Момчиловци съгласно одобрен проект на споразумението, представляващ 
Приложение № 1. 

2. Дава съгласие музейна сграда - публична общинска собственост, с пълен 
идентификатор № 49014.501.397.1, посторена в поземлен имот с пълен 
идентификатор № 49014.501.397 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Момчиловци, участващ в УПИ ІV-396,397, с. Момчиловци, 
да бъде включена в проект за кандидатстване от Народно читалище 
„Светлина 1925“, с. Момчиловци по програма Европейско териториално 
сътрудничество „Гърция-България“ 2014-2020г..  

3. Декларира, че за период от 5 /пет/ години след приключване на проекта 
няма да бъде променяно предназначението на музейната сграда като сграда 
за култура и изкуство. 

 

Приложение № 1: Споразумение за общинско сътрудничество. 

 

29-24-24 
 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                            /Сл .Каменова/ 
Вярно с оригинала, 



 
Приложение № 1 

 
 

СПОРАЗУМЕНИЕ  
ЗА ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
 

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

основание чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
между: 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1925“, С. МОМЧИЛОВЦИ, със 

седалище и адрес на управление в _________________________________________, 
БУЛСТАТ: __________, представлявано от ____________________________ - 
_______________________ , от една страна, 

и  
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 друга страна,  
 се сключи настоящото споразумение, с което страните се договориха за следното: 

 
 

I. ОБХВАТ И ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО. ЦЕЛ НА 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО. 

 
Чл.1. (1) Настоящото споразумение има за предмет сътрудничеството между Народно 
читалище „Светлина 1925“, с. Момчиловци и община Смолян, които водени от 
взаимен интерес обединяват услията си за достигане на пълна проектна готовност за 
кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ за реализация на 
конкретен проект, насочен към реализиране на дейности за реновиране на музейната 
сграда и експозицията на музейната сбирка с картинна галерия в с. Момчиловци и 
парково пространство пред сградата, наричан по-долу за краткост ПРОЕКТА. 
(2) Основание за сътрудничеството е възможността за кандидатстване на Народно 
читалище „Светлина 1925“, с. Момчиловци по отворена 2-ра покана на програма 
Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България“ 2014-2020, Приоритетна ос 
2: Устойчив и адаптиран към климатичните изменения трансграничен регион, 
Инвестиционен приоритет 6с - Консервация, опазване, популяризиране и развитие на 
природното и културното наследство. 
Чл.2. Целта на сътрудничеството е съвместно опазването на културните ценности и 
музейното дело на територията на община Смолян и село Момчиловци, чрез 
кандидатстване и реализиране на проект, насочен към дейности за реновиране на 
музейната сграда и експозицията на музейната сбирка с картинна галерия в с. 
Момчиловци и парково пространство пред сградата, както и промотирането и развитието 
на музея като атрактивен туристически обект, представящ богатото културно-
историческото наследство на района.   
 
 

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА АНГАЖИМЕНТИТЕ МЕЖДУ ПАРТНЬОРИТЕ. 
ФИНАНСИРАНЕ. 

 
Чл.3. (1) С настоящото споразумение се извършва следното разпределение на дела на 
участие  на всяка една от страните с финансови средства, собственост и/или други форми 
на участие за постигане на общата цел: 



1. Народно читалище „Светлина 1925“, с. Момчиловци поема следните ангажименти: 
осигуряване на финансирането на проекта посредством подготовка и подаване в срок 
на заявление за кандидатстване с всички изискуеми документи с проекта по отворена 
2-ра покана на програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България“ 
2014-2020, Приоритетна ос 2: Устойчив и адаптиран към климатичните изменения 
трансграничен регион,  Инвестиционен приоритет 6с - Консервация, опазване, 
популяризиране и развитие на природното и културното наследство; подписване на 
договор за безвъзмездна финансова помощ при одобрение на проектното 
предложение; изпълнение на проекта съгласно условията на програмата и договора за 
безвъзмездна финансова помощ; управление на музея и осигуряване на устойчивост по 
проекта съгласно подписания договор за безвъзмездна финансова помощ по 
програмата; ползване на музея съобразно обикновеното му предназначение, с грижата 
на добър стопанин и в съответствие с целите на настоящото споразумение, а именно за 
реализиране на проектно предложение по 2-ра покана на програма Европейско 
териториално сътрудничество „Гърция-България“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: 
Устойчив и адаптиран към климатичните изменения трансграничен регион, 
Инвестиционен приоритет 6с - Консервация, опазване, популяризиране и развитие на 
природното и културното наследство; извършване на поддържане, текущи ремонти и 
заплащане на разходи по отстраняване на всички дребни повреди, които се дължат на 
обикновеното ползване на имота; осигуряване на всички необходими разходи за 
текуща издръжка и поддръжка на имота и функционирането на музея в с. 
Момчиловци, в т.ч. и средства за работни заплати за срок от 5 (пет) години след 
приключване на проекта. 

2. Община Смолян поема следните ангажименти: предоставя безвъзмездно за срок от 8 
(осем) години от подписване на настоящото споразумение за управление и ползване на 
Народно читалище „Светлина 1925“, с. Момчиловци музейна сграда - публична 
общинска собственост, представляваща сграда с пълен идентификатор № 
49014.501.397.1, находяща се в с. Момчиловци, община Смолян, област Смолян, 
ЕКАТТЕ 49014, с административен адрес: с. Момчиловци, п.к. 4750, ул. Бяло море № 
1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-53 
от 27.08.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, със застроена площ от 
250 кв. м., брой етажи: 3, с Предназначение: Сграда за култура и изкуство, която 
сграда е построена в поземлен имот с идентификатор № 49014.501.397, находящ се в с. 
Момчиловци, община Смолян, област Смолян, ЕКАТТЕ 49014, с административен 
адрес: с. Момчиловци, п.к. 4750, ул. Бяло море № 1, по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-53 от 27.08.2010г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, с площ от 496 кв. м., с начин на трайно 
ползване: За обект комплекс за култура и изкуство; дава съгласие посочената музейна 
сграда да бъде включена в проект за кандидатстване по програма Европейско 
териториално сътрудничество „Гърция-България“ 2014-2020; задължава се да не 
променя предназначението на музейната сграда за период от 5 (пет) години след края 
на проекта, а именно като сграда за култура и изкуство. 

(2) Имотът по настоящото споразумение се предоставя в състояние, което отговаря на 
предназначението му. Предаването се извършва с приемо-предавателен протокол. След 
подписването на приемо-предавателния протокол, същия се явява неразделна част от 
настоящото споразумение. 
(3) Народно читалище „Светлина 1925“, с. Момчиловци декларира, че е запознато със 
състоянието на имота, като община Смолян не отговаря за неговите недостатъци. 
(4) Община Смолян декларира, че е единствен и пълноправен собственик на имота по 
споразумението, че не е сключвала предварителни договори за продажбата му или 
договори за наем с трети физически или юридически лица, имотът не е обременен с 
вещни тежести /законови или договорни ипотеки, възбрани, учредени или запазени 
ограничени вещни права/, имотът не е предмет на извънсъдебен спор или висящ съдебен 
спор – исков или изпълнителен, имотът не е предмет на отчуждителни, изпълнителни и 
обезпечителни производства за публични и частни вземания, не е заложен, както и че не 
са налице други права на трети лица, които биха възпрепятствали Народно читалище 
„Светлина 1925“, с. Момчиловци да упражнява правата си по настоящото споразумение.  



Чл.4. Изпълнението на дейностите по настоящото споразумение, е без осигурено 
финансиране. Финансови ангажименти между страните се пораждат само при постъпване 
на финансови средства в бюджетите им по настоящото направление. 
 
 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАРТНЬОРИТЕ. 
 

Чл.5. Всяка страна има право: 
1. Да изисква от другата страна необходимата подкрепа и съдействие, информация, 

данни и документи, необходими за подготовката и изпълнението на ПРОЕКТА. 
2. Да изисква от другата страна да определи представители за участие в екипа за 

управление на ПРОЕКТА. 
3. Да уведоми другата страна за възможностите за получаване на финансиране на 

ПРОЕКТА и сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ, в случай че 
ПРОЕКЪТ бъде одобрен за финансиране. 

4. Да получава регулярна информация относно напредъка по изпълнението на 
ПРОЕКТА. 

5. Да изисква от другата страна предоставяне на съдействие, информация и документи 
във връзка с извършването на проверки, включително проверки на място от страна на 
компетентни органи и други проверяващи институции, и одити от страна на 
национални и европейски одитиращи органи. 

6. Да изисква от другата страна изпълнение на всички задължения, произтичащи от 
настоящото споразумение. 

Чл.6. Всяка от страните е длъжна: 
1. Да уведоми другата страна за всички задължения, свързани с изпълнението на 

ПРОЕКТА. 
2. Да предоставя на другата страна необходимата информация за напредъка по 

изпълнението на ПРОЕКТА. 
3. Да определи представители за участие в екипа за управление на ПРОЕКТА. 
4. Да изпълни своите ангажименти съгласно настоящото споразумение по изпълнението 

на ПРОЕКТА. 
5. Да предоставя достъп до съхраняваната от него документация, свързана с 

изпълнението на ПРОЕКТА. 
6. Да уведоми своевременно другата страна за всяко обстоятелство, което би могло да 

доведе до неизпълнение на дейности по ПРОЕКТА. 
7. Да съхранява наличната при него документация, свързана с подготовката и 

изпълнението на ПРОЕКТА. 
 
 

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. 
 
Чл.7. Изпълнението на дейностите по изпълнението на ПРОЕКТА ще се възлага при 
условията на действащото национално законодателство. 
  
 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 
 
Чл.8. Настоящото споразумение се прекратява: 
1. С успешното изпълнение и отчитане на ПРОЕКТА. 
2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено. 
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 
4. С писмено уведомление от една от страните при неосигуряване на финансови средства 

за реализиране на ПРОЕКТА. 
5. С 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна при виновно 

неизпълнение на съответните ангажименти по настоящото споразумение. 
Чл.9. При прекратяване на договора по чл.8, т.2-4 страните не си дължат обезщетение от 
какъвто и да е характер, както и неустойки и лихви. 



 
 

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ. 
 

Чл.10. Настоящото споразумение може да бъде изменяно и/или допълвано само по 
взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 
Чл.11. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация 
за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор. 
Чл.12. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
Чл.13. Нищожността на някоя клауза от споразумението или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на споразумението, като цяло. 
Чл.14. За всеки спор относно съществуването и действието на сключеното споразумение 
или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага българското гражданско 
право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на 
съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд. 
 
ЗА       ЗА 
НЧ „СВЕТЛИНА 1925“,                                       ОБЩИНА СМОЛЯН: 
 С. МОМЧИЛОВЦИ   
 
 
................................     .................................. 
_______________________________  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 
___________________________    Кмет на община Смолян 
   
 
       ..................................... 
       ДИМИТЪР ДАНЧЕВ НАСТАНЛИЕВ 
       Директор на дирекция „ФСДБ” на  

община Смолян 
 
  


