
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  
Кмет на Община Смолян 

     
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване  върху част от 

поземлен  имот -  частна общинска собственост с идентификатор 49014.17.17 и сграда с 
идентификатор 49014.17.17.1 по реда на ЗОС на Сдружение  с нестопанска цел 
„ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧИЛ ЮНАК”, с. Момчиловци за стопанисване  

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

В Община Смолян е постъпило искане с вх. № ДЛ005414/12.07.2016 г. от 
Сдружение с нестопанска цел „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧИЛ ЮНАК”, с. 
Момчиловци  за стопанисване на хижа „Момчил юнак“, на база предварително 
проведени разговори с ТД „Карлък“ – Смолян, решение на ОС на ТД „Карлък“ – 
Смолян и решение на УС на ТД „Момчил юнак“. Хижата се намира в местността 
„Марецко“ в землището на с. Момчиловци. Строена е през 1936-1940г. от жителите на 
селото. Дълги години след това е стопанисвана от тях и от местното туристическо 
дружество. От доста години до края на миналата, туристическото дружество в село 
Момчиловци не е имало дейност. В момента стопанисването на хижата се осъществява 
от ТД „Карлък“. Дейността на ТД „Момчил юнак“ вече е възстановена и има 
възможност да стопанисва хижата. Проведени са предварителни разговори с ТД 
„Карлък“ и е получено тяхното съгласие. Основната цел на дружеството е да съдейства 
за упражняване на туризъм насочен към активен отдих, укрепване на здравето, 
жизнеспособността, работоспособността, развлечението и емоционалното обогатяване 
на личността, да развива и насърчава развитието на различните форми туризъм. 

Желанието на Сдружение с нестопанска цел „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО 
МОМЧИЛ ЮНАК”, с. Момчиловци е да им се учреди бъзвъзмездно право на ползване 
върху част от поземлен имот с идентификатор 49014.17.17 с площ 1 703,71 кв.м., 
съгласно защрихованото по скица предложение, целия с площ 4987 кв.м. с начин на 
трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: урбанизирана  по 
кадастрална карта на с. Момчиловци, община Смолян, ведно със сграда, със застоена 
площ 98 кв.м. с предназначение курортна, туристическа сграда, актувани с Акт за 
частна общинска собственост №12/11.04.1997г. 

 
 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.2 и ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, чл. 61, ал.2, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество предлагам на Общинският съвет да вземе 
следните   
  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 

  І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 26/18.12.2015 година на  



 
 
Общински съвет Смолян в Приложение №7 – Прогнозен списък на имотите общинска 
собственост подходящи за управление и разпореждане /отдаване под наем/ както 
следва: 

Част от поземлен имот с идентификатор 49014.17.17 с площ 1 703,71 кв.м., 
съгласно защрихованото по скица предложение, целия с площ 4987 кв.м. с начин на 
трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: урбанизирана  по 
кадастрална карта на с. Момчиловци, община Смолян, ведно със сграда, със застоена 
площ 98 кв.м. с предназначение курортна, туристическа сграда, актувани с Акт за 
частна общинска собственост №12/11.04.1997г. 

 
II . Дава съгласие Кмета на Община Смолян да учреди безвъзмездно право на 

ползване  за срок от 10 (десет) години  върху част от поземлен имот с идентификатор 
49014.17.17 с площ 1 703,71 кв.м., съгласно защрихованото по скица предложение, 
целия с площ 4987 кв.м. с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана  по кадастрална карта на с. Момчиловци, община Смолян, 
ведно със сграда, със застоена площ 98 кв.м. с предназначение курортна, туристическа 
сграда, актувани с Акт за частна общинска собственост №12/11.04.1997г. на Сдружение 
с нестопанска цел с обществено полезна дейност „ТУРИСТИЧЕСКО 
ДРУЖЕСТВО МОМЧИЛ ЮНАК”, с. Момчиловци, ул. „Елица“ №5, Булстат 
120565684.  

 
IІІ. Възлага  на кмета на Община Смолян да издаде заповед и да сключи договор 

за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години по реда на 
Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


