
                                                                                                                                                                                                                               

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 

     

ОТНОСНО:  Учредяване на безвъзмездно право на ползване  на Сдружение 

„НИЕ“, върху имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската 

собственост  
 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Смолян има постъпила молба с вх.№ ДЛ002230/08.03.2021 г. от 

Сдружение „НИЕ, за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на  

свободни помещения, находащи се в сграда с идентификатор 67653.934.226.5 по 

кадастрална карта на гр. Смолян, разположена в поземлен имот с идентификатор 

67653.934.226, образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян –

ц.ч., актуван с Акт за частна общинска собственост №1837/26.05.2015г., вписан в 

службата по вписвания с акт № 181, том ІІІ, н.д.467 от 2015 г., вх.№ 

1200/29.05.2015 г., парт.№ 30535/ 14864 с обща площ 132.00 кв.м.  

Помещенията ще се използват за настаняване на младежки школи по латино 

и стандартни танци, както и фолклорен ансамбъл „Луди млади„.  

Сдружението е с опит в провеждането на семинари, обучения и открити 

уроци в пряко сътрудничество и подкрепа с Община Смолян. Чрез школите на 

сдружението много смолянски младежи са постигнали  успехи в образованието и 

танцовото изкуство. Основните цели на сдружението са подпомагане на 

личностното и професионалното развитие на младите хора в Родопите. 

След направен оглед и обсъждания се установи, че Община Смолян 

разполага с подходящи помещения за осъществяване на дейността на 

сдружението.   

Във връзка с по-доброто сътрудничество  и подкрепа  на младите хора, 

както и приобщаването им към изкуството е необходимо да се учреди 

безвъзмездно право на ползване на горепосоченото сдружение за срок от 5 

години, върху следните  помещения частна общинска собственост: 

 

1.Помещение № 3 с площ 50,40 кв.м., помещение № 4 с площ 41,60 кв.м , 

помещение № 5 с площ 40,00 кв.м. и съответните обслужващи площи , находящи 

се на първи етаж в сграда с идентификатор 67653.934.226.5 по кадастрална карта 

на гр. Смолян, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.934.226, 

образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян –ц.ч., актуван с Акт 

за частна общинска собственост №1837/26.05.2015г., вписан в службата по 

вписвания с акт № 181, том ІІІ, н.д.467 от 2015 г., вх.№ 1200/29.05.2015 г., парт.№ 

30535/ 14864. 

 



 

 

Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на 

основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 

предлагам общинския съвет да приеме следните  

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1.Учредява в полза  на Сдружение „НИЕ,  с ЕИК 176885779,  с адрес 

гр.Смолян, бул.България №1, вх.А, следните помещения частна общинска 

собственост: 

1.1. Помещение № 3 с площ 50,40 кв.м., помещение № 4 с площ 41,60 кв.м , 

помещение № 5 с площ 40,00 кв.м. и съответните обслужващи площи, всичките 

разположени на първи етаж в сграда с идентификатор 67653.934.226.5 по 

кадастрална карта на гр. Смолян, разположена в поземлен имот с идентификатор 

67653.934.226, образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян –

ц.ч., актуван с Акт за частна общинска собственост №1837/26.05.2015г., вписан в 

службата по вписвания с акт № 181, том ІІІ, н.д.467 от 2015 г., вх.№ 

1200/29.05.2015 г., парт.№ 30535/ 14864 

2. Всички разходи свързани с ползването на имота, като ел.енергия, вода, 

общи части, телефон, данък (съгл.чл.11 ал.3 от ЗМДТ) и такса битови отпадъци, 

се заплащат от ползвателя .                                                                                                                   
3.Възлага на Кмета на Община Смолян да изготви заповед и  да сключи 

договор за срок от 5 години. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: / П / 

       Н.МЕЛЕМОВ 
                  

 

 

 

 


