
   

                                                                                                                                                                                                                             

 
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 

     

ОТНОСНО:  Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост в полза на 101 

Алпийски полк–Смолян ВФ28330 на движима вещ–МПС  частна общинска собственост, 
автобус ОТОЙОЛ с регистрационни номера СМ 0308АН, чрез дарение   по реда на 
Закона за общинската собственост 

 

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Смолян е постъпило заявление с вх.№ ДЛ001456/10.02.2021 г. от 
Началника на гарнизон Смолян - командир  на 101 алпийски полк –Смолян,   

полковник Димитър Кацаров  с искане за безвъзмездно прехвърляне чрез дарение на   
неизползваема движима вещ–МПС  частна общинска собственост - автобус ОТОЙОЛ. 

Съгласно направена справка в дирекция ФСДБ при община Смолян, автобуса  е 
собственост на община Смолян и е заведен  по сметка 2059-други транспортни 

средства. 
Във връзка с горното и  предвид реализирането и изпълнението на съвместни 

задачи свързани с  общински мероприятия, чествания от утвърдения Единен план в 
национални и местни тържества, както и необходимостта  от превоз на личния 
войскови състав по различни организирани поводи, е  необходимо да се обезпечи и 

подобри изпълнението на функциите и задачите на 101 Алпийски полк–Смолян 

ВФ28330, както и да се осигури безопасността на движението по пътищата 
Законодателят е предвидил възможността безвъзмездно да се прехвърли правото на 
собственост, чрез дарение съгласно чл. 34, ал. 4, предложение 3 от Закона за 
общинската собственост (ЗОС)  - дарение на вещ  – частна общинска собственост, се 

извършва след Решение на общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от 

общия брой на съветници.“ 

Предвид горното е целесъобразно да се пристъпи към  процедура за дарение на:   
движима вещ частна общинска собственост, автобус с регистрационни номера СМ 

0308АН,  марка ОТОЙОЛ Е 27.14, тип Ученически автобус МЗ Е 27 .14,  цвят-жълт, 
брой места за сядане 27+1, номер на рама NMP211ALT011200150, номер на двигател  

697TC55LARZ801713, вид гориво дизел с балансовата стойност в размер на 26 399,36 

лева, съгласно  направена справка в дирекция ФСДБ  при Община Смолян, който е  с 
отпаднала необходимост. 

 

 



Във връзка с гореизложеното предлагам общинския съвет да приеме решение и да дари 

в полза на 101 Алпийски полк–Смолян ВФ28330 движима вещ–МПС  частна общинска 
собственост – автобус ОТОЙОЛ, който да бъде използван по предназначение . 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл.27 ал.4 и 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация чл. 34, ал. 4, 

предложение 3 от Закона за общинска собственост, предлагам на Общински съвет - 

Смолян да приеме следните 
 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

I. Дава съгласие Община Смолян да дари на 101 Алпийски полк–Смолян 

ВФ28330, движима вещ частна общинска собственост, автобус с регистрационни 

номера СМ 0308АН,  марка ОТОЙОЛ Е 27.14, тип Ученически автобус МЗ Е 27 .14,  

цвят-жълт, брой места за сядане 27+1, номер на рама NMP211ALT011200150, номер на 
двигател  697TC55LARZ801713, вид гориво дизел, който да бъде използван по 

предназначение.   
II. Дарението да се ползва  по предназначение за нуждите на 101 Алпийски 

полк–Смолян ВФ28330 .  

  III. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

действия за изпълнение на решението. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:/ П / 

                   /Н. МЕЛЕМОВ/ 

                                                                                                                                          

        

 

 
 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                     
 


