
                                                                                                                                                                                                                               

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 

     

ОТНОСНО:  Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на Народно читалище 

„Наука 1928 "с. Солища, част от сграда  с идентификатор 68000.502.74.2,  разположена в 

поземлен имот с идентификатор 68000.502.74  по КККР на с. Солища , община Смолян 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 228/28.07.2016 г. на Общински съвет Смолян е дадено съгласие  да се 

предостави безвъзмездно право на ползване на имоти-общинска собственост, стопанисвани от 

Народните читалища в Община Смолян, вписани в Националния публичен регистър на 

народните читалища и читалищните сдружения към Министерство на културата.  

Във връзка с горното в Община Смолян е постъпило заявление с вх. № 

ДЛ009684/11.11.2020 г. от Стефан Пелтеков – председател на Народно читалище „Наука 1928“ 

с. Солища,  придружено с Удостоверение за вписване в регистъра на народните читалища с № 

3692/29.09.2020 г. за предоставяне на  безвъзмездно право на ползване на помещения с обща 

площ 176 кв.м., находящи се  на  I –ви и II-ри етаж в масивна сграда читалище и кметство, 

актувана с Акт за общинска собственост № 716/15.06.2004 г., вписан в сл. по вписвания под № 

104, том V, н.д.1034, от 06.08.2004 г.. 

Народно Читалище „Наука 1928 „ с. Солища е регистрирано през 1928 година. Спира 

своята дейност за кратко и след инициирано общо събрание от група младежи я възобновява 

отново . 

   

Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, 

т.8 във връзка с ал.2 чл.27 ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.11 ал.1, чл. 12 ал.3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 21 

т.3 от Закона за народните читалища и чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост и § 4 от 

ПЗР на Закона за народните читалища предлагам на Общинския съвет да вземе следните   

  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 
І. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване в полза  на Народно 

Читалище „Наука 1928“ с. Солища, община Смолян върху помещения в  сграда  с  

идентификатор  68000.502.74.2  разположена в поземлен имот с идентификатор 68000.502.74  

по КККР на с. Солища , община Смолян, както следва: 

1. Помещения на  първи и втори етаж с обща площ 176 кв.м. находящи се  в масивна 

сграда Читалище и кметство, актувана с Акт за общинска собственост                              № 

716/15.06.2004 г., вписан в сл. по вписвания под № 104, том V, н.д.1034, от 06.08.2004 г.. 

 

ІІ. Възлага  на кмета на Община Смолян да сключи договор с председателя на 

читалището за безвъзмездно право на ползване за срок от  5 години.  

     

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

       Н.МЕЛЕМОВ 


