
                                                                                                                                                                                                                 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 
     

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот публична 

общинска собственост на „Български пощи“ ЕАД по реда на Закона за общинската 

собственост 

 

  В деловодството на община Смолян e входирано заявление от Регионално 

управление на „Български пощи „Пловдив с № ДЛ008382/24.09.2021г. за преместване на 

пощенския пункт с. Полковник Серафимово на безопасно за посетителите място. 

Обособяването на друго място се налага поради лошо техническо състояние на 

сградата и нуждата от спешен ремонт. Български пощи ЕАД извършва пощенски услуги, 

които се предоставят чрез мрежа от пощенски станции на територията на цялата страна  

и включват различни пощенски дейности. В пощенските станции се изплащат пенсиите 

на хората, социалните помощи, инкасирането на сметки и други дейности в услуга на 

населението . 

Задължението на „Български пощи“ ЕАД да поддържа пощенската мрежа в цялата 

страна води до финансова тежест на дружеството. Слабите финансови резултати – ниски 

приходи и загубите, които дружеството отчита, са резултат от специфичната дейност в 

обслужването на малките населени места, която има предимно социална насоченост.  

Във връзка с горното е направено проучване и се установи, че община Смолян 

може да предостави такова помещение за продължаване на извършването на пощенски 

услуги в с. Полковник Серафимово. 

 

Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на основание 

чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27 ал.4 и ал.5 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 на „Български пощи“ 

ЕАД с ЕИК 121396123, помещение с площ от 10 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда 

кметство, разположена в имот 306 и имот 310 в кв. 26 по плана на с. Полковник Серафимово, 

актувана с акт за публична общинска собственост № 329/ 09.08.2000 г. за пощенска станция. 

   

ІІ. Възлага на кмета на Община Смолян да изготви заповед и да сключи договор за 

безвъзмездно управление със срок до 10 години.   

 
  

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

       Н.МЕЛЕМОВ 


