
  
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
от  Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на Община Смолян 

ОТНОСНО: Възмездно право на строеж  върху поземлен имот с 
идентификатор  67653.922.864 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от 
Закона за общинската собственост  
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с изготвяне на проект за изграждане на БКТП в гр. Смолян, кв. 
Райково от „ЕВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ Смолян, в Община 
Смолян е постъпило  заявление с вх. № ИРОС000039/12.01.2016 год. за учредяване 
възмездно право на строеж за изграждане на БКТП с размер от 6,09 (шест цяло и 
девет) кв.м. в  поземлен имот с идентификатор 67653.922.864 с площ 126.00 кв.м. 
/сто двадесет и шест кв.м. /начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: УПИ ХІV-
озеленяване и БКТП, кв. 57 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, от всички страни 
67653.922.313,  актуван с Акт за публична общинска собственост № 1202/03.04.2017 
год.  
 Пазарната стойност на възмездното право на строеж по оценка на лицензиран 
оценител е 47,00 (четиридесет и седем) лева без ДДС. 
 На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местна администрация, чл. 62 от Закона за енергетиката, чл. 7, ал. 2, чл. 8, ал. 9 и чл. 
37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 53, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество  и предлагам на общинския съвет да приеме следните 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2017 година приета с Решение № 346/16.12.2016 година на 
Общински съвет Смолян в Приложение № 4 – Разпоредителни сделки на основание 
чл. 37 и чл. 38 от Закона за общинската собственост, допълва 6,09 (шест цяло и 
девет) кв.м. в  поземлен имот с идентификатор 67653.922.864 с площ 126.00 кв.м. 
/сто двадесет и шест кв.м. /начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: УПИ ХІV-
озеленяване и БКТП, кв. 57 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, от всички страни 
67653.922.313,  актуван с Акт за публична общинска собственост № 1202/03.04.2017 
год.  

2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на строеж за 
изграждане на БКТП в размер на 6,09 (шест цяло и девет) кв.м. в  поземлен имот с 



идентификатор 67653.922.864 с площ 126.00 кв.м. /сто двадесет и шест кв.м. /начин 
на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, при граници: УПИ ХІV-озеленяване и БКТП, кв. 57 по 
плана на гр. Смолян, кв. Райково, от всички страни 67653.922.313,  актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 1202/03.04.2017 год. на стойност 47,00 
(четиридесет и седем)  без ДДС.  

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия 
по изпълнение на горното решение. 

 
 
 
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ:����  
                 Николай Мелемов 
                    Кмет на Община Смолян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


