
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 
     

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване  върху втори и приземен етаж 

на сграда с идентификатор 49014.501.417.1 по КККР на с. Момчиловци по реда на Закона за 

общинската собственост  в полза на Народно Читалище „Светлина 1925 „ с.Момчиловци   
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Смолян е постъпило заявление с вх. № ДЛ009107/22.10.2020  г. от  

председателя на Народно Читалище “Светлина 1928" с. Момчиловци, придружено с писмо за 

подкрепа от кметство с. Момчиловци  за предоставяне на безвъзмездно ползване на втори етаж 

и избен етаж от сграда с идентификатор 49014.501.417.1 за Музей на илюзионното изкуство. 

Основната цел за осъществяване на идеята е събиране на колекцията на известният 

илюзионист и актьор Ненчо Илчев, който от години изкупува реквизита на известни магове в 

страната и чужбина. 

Желанието на читалището е подкрепено и от местната общност. Това би довело до 

разкриване на нова туристическа атракция за селото и региона и повишаване на туристо-потока 

в Момчиловци.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.39 ал.4  от  Закона за общинската 

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

местната администрация  предлагам на Общинския съвет да вземе следните   

  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да учреди безвъзмездно право на ползване  

върху втори етаж с площ 315 кв.м. и приземен етаж с площ 315 кв.м. на сграда с   

идентификатор  49014.501.417.1  по кадастралната карта на с. Момчиловци, находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 49014.501.417, актувана с акт за общинска собственост 

№1611/04.08.2011 г. вписан  в сл. по вписванията № 200, том IV, н.д. 831 с 

вх.№1333/09.08.2011г.   в полза на  НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА - 1925“ с. 

Момчиловци, ЕИК 000609122,с рег.№ 2861, със седалище и адрес: с. Момчиловци, Община  

Смолян, ул. „Елица“ № 7 за разкриване на Музей на илюзионното  изкуство . 

ІІ. Ползвателя се задължава да извърши всички ремонтни дейности за своя сметка. 

 

III.Възлага  на кмета на Община Смолян да издаде заповед и да сключи договор за 

учредяване безвъзмездно право на ползване за срок до 10 (десет) години по реда на Закона за 

общинската собственост. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

       Н.МЕЛЕМОВ 


