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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 646 
  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 28 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на сгради-

общинска собственост на народните читалищата на територията на община Смолян. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 

– кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т.8 ал.2 и чл.27 ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.11 ал.1, чл.8 ал.9 , чл. 12 ал.3 от 

Закона за общинската собственост във връзка с чл. 21 ал.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, 

 

Р Е Ш И: 

 

І. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година, приета с Решение №395/22.12.2020 година на Общински 

съвет Смолян в Приложение № 8 - Прогнозен списък на имотите общинска собственост, 

подходящи за управление, посочени в Приложение I.  

 1. 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,  съгласно Приложение І. 

II. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно право на ползване върху   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, съгласно Приложение І. 

 

III. Дава съгласие читалищните настоятелства да отдават под наем части от 

ползваните сгради, по ред определен в Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, като наемът е съобразен с цените, определени в 

Приложение №2, раздел XIII Тарифа за определяне на месечния наем на един квадратен 

метър при отдаване под наем на общински имоти, като се съобразят с чл. 3 ал. 4 от Закона 

за народните читалища. 

 

1. 50 % от получените приходи от наемни правоотношения да се ползват за 

извършване на ремонтно-възстановителни работи на читалищните сгради; 

2. 50 % от получените приходи от наемни правоотношения да се ползват за дейност 

на читалищата. 
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IV. В договора да бъде включена клауза, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща всички 

дължими местни данъци (съгл.чл.11 ал.5 от ЗМДТ) и такси за  имота, както обичайните 

консумативи, като ел.енергия, вода, телефон, съпътстващи  неговото  използване. 

 

V. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договори с 

Председателите на читалищата за безвъзмездно право на ползване на предоставените 

обекти по Приложение І, за срок от 5 (пет) години. 

 

29-23-23     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


