
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр. СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 

ОТНОСНО:  Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за 

безвъзмездно управление на Държавна агенция Електронно управление по реда на 

Закона за общинската собственост 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Община Смолян е постъпило искане с вх. №ЕО-СМ 946/30.06.2021 г. от  

Държавна агенция „Електронно управление“ за предоставяне на безвъзмездно 

управление на помещение № 601 с площ 20,30 кв.м. и 18,33 кв.м. идеални части  от 

общите части  за услуги на населението или еквивалентно на него, находящо се в 

самостоятелен обект на административната сграда на Община Смолян с 

идентификатор  67653.918.43.13.6,  разположена в п.и. с идентификатор 67653.918.43 с 

адрес: гр.Смолян,  бул. „България” № 12, УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян – Ц.Ч. 

актувана с Акт за общинска собственост № 430/15.01.2001 год. вписан в Службата по 

вписвания –Смолян под № 154, том І, н.д. 179,вх.регистър 285 от 15.03.2004 г. 

 

Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на основание 

чл.21, ал.1, т.8  чл.27 ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 12, ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската собственост и чл.79 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., предлагам общински 

съвет да приеме следните  

РЕШЕНИЯ: 

        I. Предоставя безвъзмездно за управление на  Държавна агенция „Електронно 

управление“ помещение № 601 с площ 20,30 кв.м. и 18,33 кв.м. идеални части  от 

общите части  за услуги на населението или еквивалентно на него, находящо се в 

самостоятелен обект на административната сграда на Община Смолян с идентификатор  

67653.918.43.13.6,  разположена в п.и. с идентификатор 67653.918.43 с адрес: 

гр.Смолян,  бул. „България” № 12, УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян – Ц.Ч. актувана с 

Акт за общинска собственост № 430/15.01.2001 год. вписан в Службата по вписвания –

Смолян под № 154, том І, н.д. 179,вх.регистър 285 от 15.03.2004 г. 

II . Всички разходи, свързани с ползването на имота се заплащат от Ползвателя 

както следва: 

1. Eл.енергия, вода, асансьор, общи части, данък (съгл.чл.11 ал.5 от ЗМДТ) и такса 

битови отпадъци. 

III. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за безвъзмездно 

управление за срок от 5 години на гореописаното помещение. 

ВНОСИТЕЛ:______             

                                                       НИКЛАЙ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 


