
Приложение 
 

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет  
от общинска администрация при Община град Смолян 

през периода 01.01.2017год. до 31.10.2017год.г. 
 
 УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 
          Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общин-
ския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти 
годишно. 

Ето защо и на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА представям на 
Вашето внимание отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, 
взети на сесиите, проведени в периода м. януари 2017 г. – м. октомври 2017 
г., както следва:  

 
 Протокол № 21/  25.01.2017 г. 
349 Ново обсъждане по предложението на Кмета на Община Смолян за приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за  определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян и 
приложения към нея. 

350 Проект на бюджет на Община Смолян за 2017 година – НЕ ПРИЕМА 
351 Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметс-

тва в Община Смолян. 
352 Кандидатстване на Община Смолян в програмата на Проект „Красива Бълга-

рия” за 2017 година. 
353 Преобразуване на Общинско предприятие „Народна астрономическа обсер-

ватория и планетариум” /НАОП/ в Общински културно-образователен цен-
тър „Планетариум с астрономическа  обсерватория“ /ПАО/ и вписване в ре-
гистъра на Министерство на културата като Общински културно-
образователен център. 

354 Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа 
за личностно развитие – ОДК – Смолян. 

355 Увеличаване капацитета на социална услуга в общността  - Център за общес-
твена подкрепа, гр. Смолян от 30 на 40 потребители. 

356 Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот VIII – Озе-
леняване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.67 по пла-
на на гр. Смолян, кв. Горно Смолян. 

357 Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.914.212 по 
кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с 
чл. 33 от ЗС. 

358 Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.914.241 по 
кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с 
чл. 33 от ЗС. 

359 Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 06923.101.54 по 
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  В изпълнение на решенията по протокол № 21 – решение № 350 не е 
прието, решение № 361 отменено от Административен съд . Всички ос-
танали  Решения са  изпълнени в срок.   
 
 
 В протокол № 22/27.02.2017г. – няма решения които да се изпълняват 
от кмета на община Смолян 
 

кадастралната карта на с. Буката, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ 
във връзка с чл. 33 от ЗС. 

360 Изкупуване на недвижим имот с планоснимачен № 51, кв. 14 по плана на с. 
Турян, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

361 Ново обсъждане и приемане на решение по искането на Кмета на Община 
Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План 
за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в 
местност „Орничето”, землище с. Гела. 

362 Отчет за дейността на Общински съвет - Смолян за периода от месец май 
2016 година - месец декември 2016 година. 

 Протокол № 23/14.03.2017 г. 
365 Предложение за промяна на наименованието на Профилирана гимназия с 

преподаване на чужди езици „Иван Вазов“ – Смолян 
366 Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедност-
та и насърчаване на социалното включване“, Процедура: BG05M9OP001-
2.007 „Развитие на социалното предприемачество“. 

367 Изменение на решение № 323/16.12.2016 г. относно обезпечаване на авансо-
во плащане по допълнително споразумение към договор за безвъзмездна по-
мощ BG04-02-03-038-014/18.08.2015 г., по Програма BG04 „Енергийна ефек-
тивност и възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009 - 2014, за предоставяне на 
допълнително безвъзмездно финансиране за изпълнението на проект „При-
лагане на мерки за енергийна ефективност чрез използване на възобновяема 
енергия в три детски градини на територията на община Смолян“. 

368 Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на 
туризма в Община Смолян за 2016 г. и приемане на Общинска програма за 
развитие на туризма в Община Смолян за 2017 г.   

369 Приемане на  Годишна програма за развитие на читалищната  
дейност в община Смолян през 2017 година 

370 Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 
за периода 2018 – 2020 година на Община Смолян 

371 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застроя-
ване на поземлен имот с идентификатор 67653.495.2 /по скица - проект/ в 
местност „Уройското”, землище на гр. Смолян. 

372 Разрешение за изработване на изменениена Подробен устройствен план 
/ПУП/ - план за регулация в кв. 95а и 94 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. 
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373 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регула-
ция и застрояване на поземлени имоти с идентификатори : 14605.9.153 в 
местност „Орничето” землище на село Гела, 14605.9.208, 14605.9.228 в мест-
ност „Хармана“ землище на село Гела, 14605.503.339 и 14605.503.340 в по 
плана на село Гела. 

374 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регула-
ция и застрояване за поземлен имот с идентификатор 69345.8.66 в местност 
„Голямата река”, землището на с. Стойките. 

375 Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот ХХVIII – Озеленя-
ване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.48 по плана на 
гр. Смолян, кв. Райково. 

376 Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот I – Озеле-
няване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.96а по плана 
на гр. Смолян, кв. Райково. 

377 Промяна на действащия ПУП – присъединяване на част от поземлен имот с 
идентификатор 49014.501.9532 към УПИ ХVІ-951, кв.41 по плана на с. Мом-
чиловци, общ. Смолян. 

378 Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по 
реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и ЗОС. 

379 Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обек-
ти по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за об-
щинската собственост. 

380 Отдаване под наем на сгради разположени в поземлен имот с идентификатор  
67547.501.1426 по к.к. на с. Смилян по реда на Закона за общинската собст-
веност. 

381 Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, Рет-
ранслаторна станция и антенна кула, находящи се в поземлен имот с иден-
тификатор № 020005, в землището на с. Полковник Серафимово, общ. Смо-
лян по реда на Закона за общинската собственост. 

382 Предоставяне на безвъзмездно управление на част от терен публична об-
щинска собственост за поставяне на метеорологична станция в поземлен 
имот с идентификатор 67653.918.43 по реда на Закона за общинската собст-
веност  и  Закона за устройство на територията. 

383 Възмездно право на надстрояване върху поземлен имот с идентификатор 
67653.919.64 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Зако-
на за общинската собственост. 

384 Продажба на общински жилищен имот. 
385 Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.1030 по 

кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с 
чл. 33 от ЗС. 

386 Приема да се проведе обсъждане и поименно еднократно гласуване, резулта-
тът от което да се отнесе и да важи за всяко едно от решенията от т. 22 до т. 
64 вкл. от Дневния ред. 

387 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Арда, за общо и индивиду-
ално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и полз-
ването на земеделските земи. 
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388 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Белeв дол, за общо и инди-
видуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

389 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Бориково, за общо и инди-
видуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

390 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Бостина, за общо и индиви-
дуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

391 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Буката, за общо и индиви-
дуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

392 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Букаците, за общо и инди-
видуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

393 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Виево, за общо и индивиду-
ално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и полз-
ването на земеделските земи. 

394 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Вълчан, за общо и индиви-
дуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

395 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Гела, за общо и индивиду-
ално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и полз-
ването на земеделските земи. 

396 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Горна Арда, за общо и ин-
дивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи. 

397 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Горово, за общо и индиви-
дуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

398 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Градът, за общо и индиви-
дуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

399 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Катраница, за общо и инди-
видуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
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ползването на земеделските земи. 
400 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 

Община Смолян, находящи се в землището на с. Киселчово, за общо и инди-
видуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

401 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Кошница, за общо и инди-
видуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

402 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Кремене, за общо и индиви-
дуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

403 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Кутела, за общо и индиви-
дуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

404 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Левочево, за общо и инди-
видуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

405 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Лъка, за общо и индивиду-
ално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и полз-
ването на земеделските земи. 

406 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Могилица, за общо и инди-
видуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

407 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Момчиловци, за общо и ин-
дивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи. 

408 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Мугла, за общо и индивиду-
ално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и полз-
ването на земеделските земи. 

409 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Орешец, за общо и индиви-
дуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

410 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Петково, за общо и индиви-
дуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

411 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Подвис, за общо и индиви-
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дуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

412 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Полковник Серафимово, за 
общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собс-
твеността и ползването на земеделските земи. 

413 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Река, за общо и индивиду-
ално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и полз-
ването на земеделските земи. 

414 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Селище, за общо и индиви-
дуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

415 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Сивино, за общо и индиви-
дуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

416 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Славейно, за общо и инди-
видуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

417 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Смилян, за общо и индиви-
дуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

418 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Смолян, за общо и индиви-
дуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

419 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Соколовци, за общо и инди-
видуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

420 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Солища, за общо и индиви-
дуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

421 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Стойките, за общо и инди-
видуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

422 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Стража, за общо и индиви-
дуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

423 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
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Община Смолян, находящи се в землището на с. Тикале, за общо и индиви-
дуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

424 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Требище, за общо и инди-
видуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

425 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Турян, за общо и индивиду-
ално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и полз-
ването на земеделските земи. 

426 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Търън, за общо и индивиду-
ално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и полз-
ването на земеделските земи. 

427 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Чеплетен, за общо и инди-
видуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

428 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Чокманово, за общо и инди-
видуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

429 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Широка лъка, за общо и ин-
дивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи. 

430 Промяна в ръководството на Постоянната комисия по териториално уст-
ройство , общинска собственост, екология , земеделие и гори 
 /ПКТУОСЕЗГ/. 

431 Отмяна на Наредба № 24 на Общински съвет Смолян за предоставяне на об-
щински концесии. 

432 Отчет – анализ на дейността на Районна служба „Пожарна безопасност на 
населението“ – Смолян през 2016 година. 

433 Информация за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защи-
та на населението“ – к.к. Пампорово през 2016 година и противопожарното 
състояние на общинските обекти на територията на обслужвания район. 

434 Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.934.236 по 
кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с 
чл. 33 от ЗС. 

435 Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор 67653.917.1068 и 
поземлен имот с идентификатор 67653.917.1069 по кадастралната карта на 
гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС. 

436 Осигуряване на съ-финансиране по проект на Община Смолян  с № 290 „Из-
пълнение на мерки по енергийна ефективност в ЦДГ № 10 „Детелина“ и ОДЗ 
№ 11 „Митко Палаузов“ – гр. Смолян, Община Смолян, одобрен за финанси-
ране от Национален Доверителен Екофонд (НДЕФ) в рамките на Национал-
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 Всички  Решения са  изпълнени в срок,  като проектите са в процес 
на редовно, срочно изпълнение.  С Решение № 439 е възложено на кме-
та да продължи действието на финансовия план за оздравяване  - Ре-
шението е изпълнено. 
 
 

ната схема за зелени инвестиции. 
437 Определяне на начина на гласуване по дневния ред от представителя на Об-

щина Смолян на Общото събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФ-
РАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 30.03.2017 г 

438 Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извън-
редно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, 
гр. Смолян, свикано за 12.05.2017 г., и гласуване по дневния ред. 

439 Отпадането на Община Смолян от списъка за финансово оздравяване на Ми-
нистерството на Финансите съгласно чл. 130а от ЗПФ. 

 Протокол № 24/27.04.2017 г. 
442 Удостояване на  Петър Василев Анилов със “Значка на Смолян” 
443 Общински съвет – Смолян, възлага на Кмета на Община Смолян да органи-

зира публично обсъждане и да представи проект на Бюджет 2017 до 
31.05.2017 г. 

444 Приемане на наличие на изграденост на елементите на подземната техничес-
ка инфраструктура под обект: „Път III-866 „Стойките - Широка лъка – Ми-
халково“ от км 8+225,33 до км 8+980,77, от 8+680,77 до км 11+557,32 и км 
26+600 до км 50+484,86“ в частта, която преминава през гр. Смолян, с. Стой-
ките и с. Широка лъка, и съгласие да не се извършва планово изграждане или 
реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 
години след приключване на дейностите по проекта за рехабилитация на по-
сочения пътен участък съгласно условията на Оперативна програма „Регио-
ни в растеж“ 2014-2020г. 

445 Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности     в Община 
Смолян през 2016 г. 

446 Приемане на Отчет на Общински план за младежта за 2016 година и Общин-
ски план за младежта за 2017 година. 

447 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 
Смолян за 2018 г. 

448 Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2017 г. 
449 Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2017 година, които 

имат право на транспортни разходи. 
450 Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за 

отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социал-
ното осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурител-
ния стаж. 

451 Даване на мнение за опрощаване на данъчно задължение към държавата по 
постъпила преписка с вх. № ДЛ003058/30.03.2017 г. от Администрацията на 
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президента на Република България по отправена молба от Албена Николова 
Чуралска, с адрес гр. Смолян, ул. „Г. С. Раковски“ № 31, бл. Б, ет. 1, ап. 1. 

452 Приемане на годишен доклад за 2016 година за наблюдение и оценка на из-
пълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 
2014-2020 година . 

453 Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройстве-
на план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv и кабелни линии ниско нап-
режение в село Виево, Община Смолян”.   

454 Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройстве-
на план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, ВЕЦ  Хубча – ВС Соколов-
ци и кабелна линия ниско напрежение от МТП Помпена Хубча до кантон 
ОПУ в землището на с. Соколовци и с. Бостина, Община Смолян,     обл. 
Смолян”.   

455 Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот V – Озеле-
няване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.57 по плана 
на гр. Смолян, кв. Устово. 

456 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регула-
ция и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.34.15 в местност 
„Падалото”, землище Смолян. 

457 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регула-
ция и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.406.7 в местност 
„Ангелско – Марин гроб”, землище Смолян. 

458 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регула-
ция и застрояване на поземлен имот с № 003023 в местност „Разсадьов чу-
чур”, землище с. Соколовци. 

459 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регула-
ция и застрояване на поземлен имот с № 002922 в местност „Горно Кремено-
во”, землище с. Левочево. 

460 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план 
и устройствена – план схема за обект: „Външно електрозахранване, кабелни 
линии ниско напрежение за присъединяване на къща за гости на „ХАОС – 7“ 
– ООД в имот 49014.501.1087 с. Момчиловци, Община Смолян”. 

461 Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година. Промяна статута на общински жили-
ща. 

462 Продажба на общински жилищен имот – А. Лозанова 
463 Продажба на общински жилищен имот – М. Росенова 
464 Продажба на общински жилищен имот – Р. Мехмедали  
465 Продажба на поземлен имот с идентификатор 00597.501.6, ведно със сграда с 

идентификатор 00597.501.6.1 - частна общинска собственост по  реда на чл. 
35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичeн търг с тайно наддаване. 

466 Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.934.191 образуващ УПИ 
ХІХ-1350, кв. 232 по плана на гр. Смолян, общ. Смолян. 

467 Продажба на поземлен имот с идентификатор 67547.501.582,  образуващ 
УПИ ХІІ, кв. 24 по плана на с. Смилян, общ. Смолян. 
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Решенията са  изпълнени.  На лицето  Петър Василев Анилов е връчена 
определената награда.  С Решение № 443 Общински съвет – Смолян, 
възлага на Кмета на Община Смолян да организира публично обсъж-
дане и да представи проект на Бюджет 2017 до 31.05.2017 г. за това Ре-
шение е представено писмо до председателя на Общински съвет госпо-
дин Кръстанов. Средствата от извършените продажби са заложени в 
бюджета. Отдадените под наем имоти са съобразно  с изискванията на  
Закона за общинската собственост.  Земеделските имоти са предоставе-
ни съгласно изискванията на ЗИДЗСПЗЗ. 
 
 
 
 
 

468 Възмездно право на строеж  върху поземлен имот с идентификатор  
67653.923.563 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 7, ал. 
2 от Закона за общинската собственост. 

469 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. 

470 Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ 
за част от поземлен имот с идентификатор 67653.925.347 по кадастралната 
карта на гр. Смолян, кв. Устово. 

471 Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ 
за част от поземлен имот с идентификатор 67653.913.542. 

472 Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 14605.503.205 по 
кадастралната карта на с. Гела, общ. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във 
връзка с чл. 33 от ЗС. 

473 Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъз-
мездно управление на Сметна палата  на Република България  по реда на За-
кона за общинската собственост. 

474 Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост по 
реда на Закона за общинската собственост. 

475 Учредяване на безвъзмездно право на ползване  върху  помещение частна 
общинска собственост  в сграда Младежки дом на сдружение с нестопанска 
цел в обществена полза по реда на Закона за общинската собственост. 

476 Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение  „Екосвят Ро-
допи” – Смолян, на помещение находящо се в сградата на Младежки дом 
гр.Смолян по реда на Закона за общинската собственост. 

477 Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
/ЗИДЗСПЗЗ/. 
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Протокол № 25/30.05.2017 г. 

483 Удостояване на Школа по народно пеене „Китка виена” при НЧ „Кирил Ма-
джаров 1866” – Смолян, кв. Устово, със “Златен плакет на Община Смолян” 

484 Награждаване на образователни и културни институции 
485 Приемане на Наредба № 26 за условията и реда за настаняване  и ползване на 

социални жилища в Община Смолян 
486 Определяне на наемни цени на общински „Социални жилища”. 
487 Проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от 

наводнения“, с акроним Flood Protection по Програмата за трансгранично 
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014 – 2020, Приори-
тетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, 
Инвестиционен проект 5b: „Насърчаване на инвестиции, предназначени за 
справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия 
и разработване на системи за управление на бедствия“. – ПОДПОРНА СТЕ-
НА 

488 Приемане на оценка на независим оценител за придобиване на собственост 
на поземлен имот с проектен идентификатор 67653.916. -1по скица проект от 
13.03.17 г. попадащ в УПИ – Озеленяване и улична регулация между кв.130 
и кв.133 по плана на гр.Смолян  за обект „Изграждане на подпорна стена на 
улица „Петър Берон“, до Римски мост, по десния бряг на р.Черна в 
гр.Смолян“ по проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки 
за защита от наводнения“, с акроним  Flood Protection по Програмата за 
трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България“ 2014 – 
2020, Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграни-
чен регион“, Инвестиционен проект 5b: „Насърчаване на инвестиции, пред-
назначени за справяне със специфични рискове, осигуряване от устойчивост 
при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия“. 

489 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регула-
ция и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.4.796, 
67653.4.483 и 67653.663.11 в местност „Керно” и местност „Горна река”, 
землище на гр. Смолян. 

490 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регула-
ция и застрояване на поземлен имот с идентификатор 02782.2.88 в местност 
„Гераница”, землище с. Горна Арда. 

491 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план 
за обект : „Авариен ремонт на въжена линия 20 Кv „АРДА“, Община Смо-
лян, обл. Смолян”, подобект - „Кабелна линия 20 Kv в участъка от км.17+661 
до км.18+511 на републикански път III – 8683 в землището на      с. Могили-
ца, Община Смолян, обл. Смолян”. 

491 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план 
за обект : „Авариен ремонт на въжена линия 20 Кv „АРДА“, Община Смо-
лян, обл. Смолян”, подобект - „Кабелна линия 20 Kv в участъка от км.17+661 
до км.18+511 на републикански път III – 8683 в землището на      с. Могили-
ца, Община Смолян, обл. Смолян”. 
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492 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регула-
ция и застрояване на поземлени имоти с №№ 006073, 006062, 006063 и част 
от 006002 в местност „Ирмахица”, землище с. Полковник Серафимово. 

493 Одобряване на Подробен устройствен план – устройствена план - схема за 
обект: „Газификация на гр. Смолян”, Подобект: “Газо-разпределителни мре-
жи и отклонения към абонати в централна градска част, етап 1, гр. Смолян, 
община Смолян, област Смолян“.   

494 Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху позем-
лен имот с идентификатор 67653.916.456, образуващ УПИ I-196- за социални 
жилища, кв. 140а по плана на гр. Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с 
тайно наддаване. 

495 Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху позем-
лен имот с идентификатор 67653.916.457, образуващ УПИ IV-197- за соци-
ални жилища, кв. 140а по плана на гр. Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 от За-
кона за общинската собственост и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за придо-
биване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични 
търгове с тайно наддаване. 

496 Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.923.564 по 
кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с 
чл. 33 от ЗС. 

497 Продажба на поземлен имот с идентификатор № 67653.923.46, образуващ 
Урегулиран поземлен имот VІІ – 923.46, кв. 6 по плана на гр. Смолян, кв. 
Устово. 

498 Предоставяне на Община Смолян за безвъзмездно управление на  помеще-
ние, с обща площ 64 кв.м., което е част от имот публична държавна собстве-
ност, с идентификатор № 24089.929.195.1, представляващ: Складова база, 
находящ се в с. Дунево, управлявано от Министерството на вътрешните ра-
боти (МВР) – Областно управление „Пожарна безопасност и защита на насе-
лението” – Смолян. 

499 Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваеми обекти 
по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията 
и Закона за общинската собственост. – ВЕНДИНГ МАШИНА 

500 Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по 
одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и 
Закона за общинската собственост. – НЕ ПРИЕМА 

501 Изменение и допълнение на Решение № 328, взето по Протокол  № 20 от 
16.12.2016 година, касаещо определяне броя на таксиметровите автомобили, 
обслужващи Община Смолян, максималните цени за таксиметров превоз на 
пътници за 2017 година и утвърждаване на образец на холограма и стикер. 

502 Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в  редовно-
то годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, нас-
рочено за 02.06.2017 г. и гласуване по дневния ред. 

503 Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно 
общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 
КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 19.06.2017 г., и гласуване по дневния ред. 
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 Решенията са  изпълнени.  На  всички наградени лица наградите са 
връчени и изплатени , като средствата са намерили отражение в отчета 
на община Смолян. На лицето  Петър Янев награда ще бъде връчена на 
по-късен етап/23.11.2017г.. Упълномощените представители от общин-
ската администрация са изпълнили задълженията си чрез своите учас-
тия.   
 
 

504 Възмездно придобиване от община Смолян на ограничени вещни права - 
права на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техни-
ческата инфраструктура през чужди имоти за изграждане на линеен обект: 
„Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с допълни-
телно разработени клонове. – НЕ ПРИЕМА 

505 Приемане на годишния отчет и баланса за 2016 г. на „Ученическо и столово 
хранене“ – ЕООД – град Смолян, ЕИК: 120506497 

506 Удостояване на Петър Христов Янев със званието „Почетен гражданин на 
Смолян”. 

 Протокол № 26/ 29.06.2017 г. 
507 Удостояване на Планинска спасителна служба – отряд Смолян със “Златен 

плакет на Община Смолян” и парична награда. 
508 Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в Общото 

събрание на съдружниците на „Регионално дружество за заетост и структур-
но развитие” ООД – Смолян, свикано за 29.06.2017 г. и гласуване по дневния 
ред. 

509 Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извън-
бюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието  на общинския дълг 
към 31.12.2016 година на община Смолян. – НЕ ПРИЕМА 

510 Проект на бюджет на Община Смолян за 2017 година 
511 Възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост на осно-

вание Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти и определяне на тарифа за изпъл-
нението им. 

512 Дарение на ОД на МВР – Смолян на резервни части, автомобилни гуми, 
акумулатори, гориво, смазочни материали и консумативи, уред за диагнос-
тика на служебните МПС и извършване на ремонтни дейности на служебни-
те МПС към ОД на МВР – Смолян 

513 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация - отлага за следващо заседание 

514 Изменение на решение № 1077 от 27.08.2015 г. на Общински съвет - Смолян 
относно поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното    
самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския 
дълг във връзка с проект „Изграждане и подобряване на канализационна и 



 14

водопроводна инфраструктура“ 
515 Отмяна на приложението към планово задание за Общ устройствен план на 

гр. Смолян за забранителен режим на терени предвидени за озеленяване, до 
изработване на Общ устройствен план на гр. Смолян 

516 Уточнение на Решение № 428/25.07.2013 година на Общински съвет Смолян 
за забрана допускане за изработване на частични подробни устройствени 
планове в района на Роженски ливади за териториите, съгласно приетата 
Схема до влизане в сила на Общия устройствен план на Община Смолян 

517 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застроя-
ване за част от поземлен имот с идентификатор 69345.19.88 в местност 
„Карлък”, землище на с. Стойките. 

518 Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот III – За 
озеленяване и спорт предвиден в устройствения план за озеленена площ и 
спорт в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част. 

519 Замяна на част от общински поземлен имот с идентификатор 67653.917.616 
по кадастралната карта на гр. Смолян с част от поземлен имот с идентифика-
тор 67653.917.615 по кадастралната карта на гр. Смолян собственост на 
„ТЕРРА НОСТРА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 

520 Одобряване на изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за 
регулация в кв. 95а и 94 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. 

521 Одобраване на Подробен устройствен план - План за регулация и застроява-
не в курортно – туристическо ядро ”Снежанка”, курортен комплекс Пампо-
рово, Община Смолян с урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 
67653.447.703, 67653.447.9 и на част от поземлени имоти с идентификатори : 
67653.447.70, 67653.447.705, 67653.447.73, 67653.447.74 и част от поземлен 
имот с идентификатор 67653.17.1 

522 Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.934.191 образуващ УПИ 
ХІХ-1350, кв. 232 по плана на гр. Смолян, общ. Смолян 

523 Продажба на поземлен имот с идентификатор 81520.501.603,  образуващ 
УПИ ІІ, кв. 10а по плана на с. Чокманово, общ. Смолян 

524 Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.918.756 - частна общин-
ска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост 
и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване     

525 Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.925.475 - частна общин-
ска собственост по  реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост 
и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпорежда-
не с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване 

526 Продажба на Урегулиран поземлен имот II – Здравна служба, кв. 20 по ПУП 
на с. Мугла, община Смолян, ведно със сграда - общинска собственост по  
реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от На-
редбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване 

527 Продажба на поземлен имот с идентификатор 69345.9.94, ведно със сграда с 
идентификатор 69345.9.94.1 - частна общинска собственост по  реда на чл. 
35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
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Решенията са  изпълнени.  Наградата на  Планинска спасителна служ-
ба – отряд Смолян “Златен плакет на Община Смолян” е връчена и су-
мата изплатена, като средствата са намерили отражение в отчета на 
община Смолян. Упълномощените представители от общинската ад-
министрация са изпълнили задълженията си чрез своите участия.  От-

чрез публичeн търг с тайно наддаване 
528 Продажба на поземлен имот с идентификатор 81520.501.244, ведно със сгра-

да с идентификатор 81520.501.244.1 - частна общинска собственост по  реда 
на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и    чл. 45, ал. 1 от На-
редбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване 

529 Изкупуване на недвижим имот представляващ сграда с идентификатор 
67653.922.24.1 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл. 199 от 
ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС                                  

530 Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост по 
реда на Закона за общинската собственост 

531 Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост,  чрез пуб-
личен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост     

532 Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обек-
ти по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за об-
щинската собственост 

533 Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка 
с чл. 36 от Закона за собствеността 

534 Учредяване право на строеж за изграждане на гаражи върху Урегулиран по-
землен имот I – за озеленяване и гаражи, кв. 33 по плана на с. Могилица, об-
щина Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и 
чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване. 

535 Изразяване на предварително съгласие, необходимо за одобряване на ПУП 
за обект: „План-схема – МВЕЦ „ЧИНАРА“, гр. Смолян“ – НЕ ПРИЕМА 

536 Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект по одобрена 
схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за 
общинската собственост 

537 Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община 
Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

538 Възмездно придобиване от община Смолян на ограничени вещни права - 
права на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техни-
ческата инфраструктура през чужди имоти за изграждане на линеен обект: 
„Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с допълни-
телно разработени клонове. 

539 Отмяна на Решение № 272/20.10.2016 година, с което Общински съвет – 
Смолян е определил позицията на Община Смолян при участието й в извън-
редно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена 
територия Смолян. 
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дадените под наем имоти са съобразно  с изискванията на  Закона за 
общинската собственост.  С решение № 509 не е приет отчета на общи-
на Смолян, но същият е представен съгласно сроковете в МФ.  С Реше-
ние № 510 е приет бюджета на община Смолян за 2017 година същият е 
представен на Сметна палата и МФ в срок. 
 

 Протокол № 27/ 27.07.2017 г. 
540 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигурява-

не на обществения ред на територията на община Смолян, приета с Решение 
№ 64 от 18.02.2016 г., изм. с Решение № 202 от 15.06.2016 г, изм. с Решение 
№ 348 от 16.12.2016 г. на Общински съвет – Смолян. - отлага за следващо 
заседание 

541 Предложение за включване на общински детски градини и училища в Спи-
сък със средищните детски градини и средищните училища  за учебната 
2017/2018 година. 

542 Предложение за включване на общински детски градини и училища в Спи-
сък със защитените детски градини и защитените училища за учебната 
2017/2018 година. 

543 Определяне позицията на община Смолян при участието й в извънредно за-
седание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена терито-
рия Смолян. 

544 Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ № 
BG16RFOP001-1.022-0001-C01, проект „Ремонт и рехабилитация на улици, 
тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на 
градска среда на гр. Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Региони 
в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № 
BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възс-
тановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014 - 2020“. 

545 Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ № 
BG16RFOP001-1.022-0002-C01, проект „Обновяване на енергийната ефек-
тивност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, финансиран от 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за дирек-
тно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани пла-
нове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от про-
цедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“. 

546 Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 
за периода 2018 – 2020 година на Община Смолян. 

547 Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2017 г., които имат 
право на транспортни разходи. 

548 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регула-
ция и застрояване на поземлен имот с идентификатор 02782.2.108 в местност 
„Гераница”, землище с. Горна Арда. 

549 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регула-
ция и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.16.406 в мест-
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ност „Общината”, землище с. Момчиловци. 
550 Продажба на самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.8 и са-

мостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящи се в сграда 
с идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентифи-
катор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по 
ПУП на гр. Смолян, община Смолян по  реда на      чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с 
тайно наддаване. – НЕ ПРИЕМА 

551 Продажба на Поземлен имот с идентификатор 67653.925.507, Урегулиран 
поземлен имот Х-925.305-БКТП, кв. 107 по плана гр. Смолян, кв. Устово, 
община Смолян по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост 
и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване 

552 Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ 
за част от поземлен имот с идентификатор 69345.100.110 

553 Промяна на действащия ПУП – присъединяване на част от улична регулация, 
кв.24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян. 

554 Изразяване на съгласие за ползване на каптиран естествен извор, разположен 
в поземлен имот с идентификатор 49014.18.5209, собственост на община 
Смолян, с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на те-
риторията: земеделска по кадастрална карта на с. Момчиловци, местност 
„Имарет дере“, община Смолян. 

555 Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.918.144 по 
кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с 
чл. 33 от ЗС 

556 Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за 
общинската собственост на поземлен имот публична общинска собственост 
с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян   - НЕ 
ПРИЕМА 

557 Отдаване под наем на части от имоти общинска собственост с предназначе-
ние лекарски и стоматологични кабинети  по селата на територията на Об-
щина Смолян по реда на Закона за общинската собственост 

558 Отдаване под наем  чрез публичен търг с тайно наддаване на общински те-
рен  за поставяне на временни преместваеми - увеселителни съоръжения по 
реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията , Закона за общинската 
собственост и Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги в община Смолян. 

559 Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обек-
ти по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територи-
ята и Закона за общинската собственост на Държавно Предприятие „Българ-
ски спортен тотализатор“. 

560 Изменение и допълнение на Решение № 228/28.07.2016 г. за  предоставяне на 
безвъзмездно право на ползване на сгради – на читалищата на територията 
на община Смолян. 

561 Отдаване на земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Смо-
лян, с начин на трайно ползване – храсти, неизползвана повече от две сто-
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 Решенията са  изпълнени.  Отдадените под наем имоти са съоб-
разно  с изискванията на  Закона за общинската собственост.  Земедел-
ските имоти са предоставени съгласно изискванията на ЗИДЗСПЗЗ.  В 
съответствие с взетото решение Община Смолян  подготви и представи 
за финансиране  и обезпечаване  пред Програмата   на авансово плащане 
по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 и по дого-
вор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.022-0002-C01.  
 

пански години, находяща се в землището на с. Турян,  под наем без търг или 
конкурс, на основание чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и полз-
ването на земеделските земи. 

562 Даване на съгласие за извършване на изграждане на временен горски път в 
имот № 53792.3.142 – общинска частна собственост, вид територия - горска, 
НТП – иглолистна гора, с площ – 610336 кв. м., местност „Могилата – Шенев 
чучур“, землище на с. Орешец, общ. Смолян, на основание чл. 12, ал. 2, т. 5 
от Наредба № 5 от 31.07.2014 година за строителството в горските терито-
рии, без промяна на предназначението им. 

563 Ново обсъждане и произнасяне по искането на разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен 
имот с идентификатор 14605.9.74 в местност „Орничето”, землище с. Гела. 

 Протокол № 28/ 31.08.2017 г. 
564 Именуване на Спортна зала – Смолян на името на Величко Чолаков 
565 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигурява-

не на обществения ред на територията на община Смолян, приета с Решение 
№ 64 от 18.02.2016 г., изм. с Решение №202 от 15.06.2016 г, изм. с Решение 
№348 от 16.12.2016 г. на Общински съвет–Смолян. – НЕ ПРИЕМА 

566 Осигуряване от страна на Община Смолян на временен финансов ресурс за 
текущи разходи за управление на стратегията на „МИГ Девин – Смолян“ по 
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяри-
зиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селс-
ките райони за периода 2014 – 2020 г. 

567 Утвърждаване на маломерни самостоятелни и слети паралелки за учебната  
2017/2018 година по чл.11 и чл.11а и на групи по чл.2, ал.8 от Наредба 
№7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на уче-
ниците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските гради-
ни и обслужващите звена. 

568 Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извън-
редно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, 
гр. Смолян, свикано за 11.09.2017 г., и гласуване по дневния ред. 

569 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план 
за обект: „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 
132.431 в кв.287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян”. 

570 Възмездно право на строеж  върху Урегулиран поземлен имот  III - БКТП – 
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общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската 
собственост. 

571 Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.649 - частна общин-
ска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост 
и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване. – НЕ 
ПРИЕМА 

572 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
части от учебно заведение за продажба на закуски, сладкарски изделия по 
реда на Закона за общинската собственост. 

573 Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, чрез публи-
чен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост. 

574 Отдаване под наем на имот публична общинска собственост по реда на За-
кона за общинската собственост. 

575 Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обек-
ти по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за об-
щинската собственост. 

576 Предоставяне на имот - публична общинска собственост стадион „Капитан 
Петко войвода“ с. Петково за безвъзмездно управление  на Дом за възрастни 
хора с психични разстройства с. Петково (мъже) по реда на Закона за общин-
ската собственост. 

577 Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година. Промяна статута на общински жили-
ща. 

578 Изразяване на съгласие на Община Смолян като собственик на поземлени 
имоти с идентификатори 49014.18.5190 и 49014.18.5187, с начин на трайно 
ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска по ка-
дастрална карта на с. Момчиловци, местност „Свети дух“, община Смолян, 
засегнати от проекта за санитарно – охранителна зона, удостоверяващо, че е 
запозната със забраните и ограниченията, посочени в Наредба 
№3/16.10.2000г. на МОСВ, МЗ и МРРБ. 

579 Възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост на осно-
вание Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти  и определяне на тарифа за изпъл-
нението им. 

580 Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
/ЗИДЗСПЗЗ/. 

581 Прехвърляне на трето лице на акции от капитала на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“АД, 
ЕИК: 830166384, притежавани от „ФЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 
103123984. 

584 Промяна на собствеността на  микроязовири „Кирянов гьол“ /Рибката/ гр. 
Смолян и „Лагера“ гр. Смолян. – НЕ ПРИЕМА 
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Решенията са  изпълнени.  Упълномощените представители от общин-
ската администрация са изпълнили задълженията си чрез своите учас-
тия. Отдадените под наем имоти са съобразно  с изискванията на  Зако-
на за общинската собственост.   
 
 
 

 Протокол № 29/ 28.09.2017 г. 
 Заседанието на ОбС – Смолян е отложено 
 Протокол № 30/06.10.2017 г. 
585 Утвърждаване на групи по чл. 2, ал. 8 от Наредба № 7/ 29.12.2000 г. за опре-

деляне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в па-
ралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите зве-
на. 

586 Приемане на отчет и анализ за действия на Община Смолян в изпълнение на 
Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 
произход (2016-2017) и приемане на Актуализиран план за действие на Об-
щина Смолян за интегриране на ромите в периода 2017 -2020 година. 

587 Промяна на Споразумение между кандидат и партньор, което регламентира 
разпределението и изпълнението на дейностите при осъществяването на 
проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“, финансиран по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Обра-
зователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсе-
щи или получили международна закрила”, Приоритетна ос 2 и 3. 

588 Предсрочно прекратяване на регистрация на Община Смолян за доставяне на 
радиоуслуга с наименование “Общинско радио Смолян“. 

589 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план 
и устройствени план - схеми за обект : „Интегриран воден проект на агломе-
рация град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове. 

590 Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот III – Озеленяване 
предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 29 по плана на гр. 
Смолян, кв. Горно Смолян. 

591 Допълнение на Решение № 538 от 29.06.2017 г. на Общински съвет – Смолян 
в частта на Приложение 1. – В и К  

592 Продажба на имот № 10 в околовръстен полигон на с. Горово, община Смо-
лян, ведно със сграда - общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от За-
кона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за при-
добиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн 
търг с тайно наддаване. – НЕ ПРИЕМА 

593 Продажба на вещ, собственост на Община Смолян, чрез публичен търг с 
тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост. - цистерна 

594 Отдаване под наем на помещение частна общинска собственост, чрез публи-
чен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост. 

595 Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за 
общинската собственост на поземлен имот публична общинска собственост 
с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян. – НЕ 
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Решенията са  изпълнени.  Отдадените под наем имоти са съобразно  с 
изискванията на  Закона за общинската собственост.   
 
 
С УВАЖЕНИЕ: 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН  

ПРИЕМА /Журналиста/ 
596 Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по 

реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинска-
та собственост. 

597 Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с 
Кирил Иванов Асенов, Венера Георгиева Асенова и Кирил Кирилов Асенов. 
– НЕ ПРИЕМА 

598 Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение Спортен клуб 
„ФЕН-85”, на помещение находящо се в сградата на Младежки дом гр. Смо-
лян по реда на Закона за общинската собственост. 

599 Приемане на Годишния отчет за 2016 г. по изпълнение на: Програмата за 
намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за 
действие към нея за периода 2015 – 2020 г. 

600 Промяна организацията на пътното движение в гр. Смолян по ул. „Момчил 
юнак“ и ул. „Тракия“ в гр. Смолян. - ОТЛАГА 

601 Учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху общински 
поземлен имот с идентификатор 67653.918.142 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр. Смолян в полза на Министерство на здравеопаз-
ването за изграждане на Център за спешна медицинска помощ в гр. Смолян. 


