
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
гр. СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 

 

ОТНОСНО:  Предоставяне на част от имот - публична общинска 
собственост за безвъзмездно управление на Сметна палата  на Република 
България  по реда на Закона за общинската собственост 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Смолян е постъпило искане с вх. №ДЛ002469/15.03.2017г. от  
Сметна палата на Република България за предоставяне на безвъзмездно 
управление на помещения за офиси с обща площ 94,61 кв.м. както следва : офис 
№ 319 с площ – 20,15 кв.м. ; офис №  320 с площ – 20,67 кв.м.  и офис №  321 с 
площ – 20,34 кв.м.,  ведно с  33,45 кв.м. идеални части  от общите части, 
разположени в самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.43.12.5  с 
предназначение за делова  и административна дейност, находящи се в сграда с 
идентификатор 67653.918.43.12, попадаща в поземлен имот с идентификатор 
67653.918.43 по кадастрална карта на гр.Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-
1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., целият 
имот актуван с Акт за публична общинска собственост №430/15.01.2001 г. с 
адрес бул.България № 12, вписан в Служба по вписванията –Смолян  под № 154, 
том І, Н.Д. 179, вх.регистър № 285/15.03.2004 г. ;  

 
Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на 

основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 12, ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската собственост и 
чл.80 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., 
предлагам общински съвет да приеме следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

        1. Предоставя безвъзмездно за управление на Сметна палата на Република 
България помещения за офиси с обща площ 94,61 кв.м. както следва: офис № 
319 с площ – 20,15 кв.м. ; офис №  320 с площ – 20,67 кв.м.  и офис №  321 с 
площ – 20,34 кв.м.,  ведно с  33,45 кв.м. идеални части  от общите части, 
разположени в самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.43.12.5  с 
предназначение за делова  и административна дейност, находящи се в сграда с 



идентификатор 67653.918.43.12 , попадаща в поземлен имот с идентификатор 
67653.918.43 по кадастрална карта на гр.Смолян, одобрена със Заповед № РД-
18-1410.05.2005 г. , образуващ   УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., 
целият имот актуван с Акт за публична общинска собственост 
№430/15.01.2001 г. с адрес бул.България № 12, вписан в Служба по 
вписванията –Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, вх.регистър № 
285/15.03.2004 г. ;  

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за 
безвъзмездно управление за срок от 5 години на гореописаните помещения. 

 
 

 

 

ВНОСИТЕЛ:����______             

                                                     НИКЛАЙ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 

 

 

 


