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П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 

     по Протокол № 9 от 29-09-2022 г.    

 

 

По докл. записка №770/19.09.2022 г., относно: Учредяване на временно и 

безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост, 

необходими за изпълнението на проект „Ефективно управление на отпадъците в 

община Смядово“ по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни 

проекти в областта на управление на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020г.“  

Вносител: Иванка Петрова - Кмет на Община Смядово 

 

С 12 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за ЗОС и чл. 113, ал. 

5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

във връзка с чл. 12, ал. 1 от ЗОС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 347 

1. Учредява временно и безвъзмездно право на ползване на помещение 

„Трудотерапия“, с площ 24 кв. м, разположено на 1/първи/ етаж, ниво 1/едно/ от 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67708.306.636.1.2 по КККР на гр. Смядово, 

частна общинска собственост,  предназначение – За здравни и социални услуги, брой нива – 

2/две/, с площ за ниво 1/едно/ - 205 кв. м, административен адрес: гр. Смядово, ул. „Баба 

Донка“ №6, частна общинска собственост, на Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания – гр. Смядово, ЕИК 0009316570144, седалище и адрес на управление: гр. 

Смядово, ул. „Баба Донка“ №6А, за изпълнение на Поддейност 2.3 „Събиране на стари 

дрехи и текстил“ по проект „Ефективно управление на отпадъците в община Смядово“ по 

процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на 

управление на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ до 

приключване на проекта, но не повече от 10/десет/ години. 

 

2. Учредява временно и безвъзмездно право на ползване на Сграда с идентификатор 

67708.305.424.1 по КККР на гр. Смядово, частна общинска собственост, предназначение – 

Сграда за битови услуги, застроена площ 83 кв. м, етаж – 1/един/, административен адрес: гр. 

Смядово, ул. „Априлско въстание“, на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване, 

благоустройство и охрана“, ЕИК 0009316571263, седалище и адрес на управление: гр. 

Смядово, ул. Славянска“ №2А, за изпълнение на Поддейност 2.5 „Център за размяна на 

ненужни вещи“ по проект „Ефективно управление на отпадъците в община Смядово“ по 

процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на 

управление на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ до 

приключване на проекта, но не повече от 10/десет/ години. 
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3.  Всички  разходи във връзка с ползването на горепосочените помещения –  

ток, вода, отопление и други са за сметка на ползвателите.  
 

 

 

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ  /П/ 
Председател на Общински съвет Смядово 

 


