
                                                                                                                                                                                                                               
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  
Кмет на Община Смолян 

     
ОТНОСНО:  Предоставяне на безвъзмездно право на ползване  на Съюза на учените в 

България, помещения частна общинска собственост по реда на Закона за общинската 
собственост  
  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
С Решение № 602/26.01.2011 г., на Общински съвет Смолян е дадено съгласие в полза на 

Съюза на учените в България – клон Смолян да се предостави безвъзмездно право на ползване 
на  помещения за офиси, разположени в сградата на стоматологична поликлиника  за срок от  5 
години.   

Във връзка с горното в Община Смолян е постъпило заявление с вх. № 
ДЛ008873/10.11.2016 г. от проф.д-р Елена Николова председател на съюза на учените в Смолян 
– за подновяване на договора за безвъзмездно ползване за помещения № 110 и № 111 с обща 
площ 29,60 кв.м. на І-ви етаж в сградата на Стоматологична поликлиника кв.231 по ПУП на гр. 
Смолян, кв.Смолян, актувана с Акт за частна общинска собственост № 1588/14.04.2011 год. 

Същите са им необходими за осигуряване на дейността на организацията, тъй като не 
разполагат със собствена база и това изключително затруднява работата им. 

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. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, предлагам общинския съвет да приеме следните  

РЕШЕНИЯ: 
1. Предоставя безвъзмездно право на ползване на Съюза на учените в България – Смолян 

помещения №110 и №111 с обща площ 29,60 кв.м. на І-ви етаж,  находящи се в самостоятелен 
обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, 
разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на гр. Смолян от който е 
отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по 
вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г., за срок от 5 
години.  

 
2. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за срок от 5 години на 

гореописаните помещения. 

   
                                                                                                                             

ВНОСИТЕЛ:����  
       Н.МЕЛЕМОВ 

 

 

 

 

 

 

 


