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  Относно: Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година. Промяна статута на общински жилища. 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
                

 С Решение № 346/16.12.2016 г. Общински съвет – Смолян е приел „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 година“, жилищен имот 
представляващ апартамент №52, вх. Д, жил. бл. „Б – 4“, ул. „Атанас Беров“ №5, е определен за 
продажба. С Решение №339/16.12.2017г. на Общински съвет – Смолян, за купувач на 
горепосоченият имот е определена Ваклина Асенова Мачокова. В указания срок в Наредбата за 
условия и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – 
общинска собственост, купувача не го е заплатил и се е отказал от покупката му. Поради, което 
към настоящият момент отпада и необходимостта съответния имот да бъде включен за продажба. 
Следователно имота трябва да бъде предоставен като жилище за настаняване под наем на 
граждани с установени нужди. За това се налага да се направи промяна на Годишната програма за 
2017г. на Община Смолян, като в Приложение 6, Разпоредителни сделки на основание чл.47, ал.1 
от Закона за общинската собственост – Общински жилища, предназначени за продажба, от 
Решение № 346/16.12.2016г. на Общински съвет – Смолян, жилищен имот - апартамент № 52, вх. 
Д, жил. блок „Б - 4“, ул. „Атанас Беров“ № 5, гр. Смолян е необходимо да премине във 
Приложение 9, раздел II, фонд „за настаняване под наем на граждани с установени нужди“. 

Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1,т. 8, т. 12 и 
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения. 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 
1. Изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2017г.”, приета с Решение № 346/16.12.2016г. на Общински съвет Смолян като в Приложение 9 по 
чл. 43 и чл. 45 от Закона за общинската собственост се добавя както следва: Общински жилищен 
имот с адрес гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № 5,  ап. № 52, вх. Д, жил. блок „Б - 4“, от 
Приложение 6, ред 2 се премества в Приложение №9, раздел II, ред 95, фонд „за настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни  нужди“, частна общинска собственост. 

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

 
ВНОСИТЕЛ: 
 
Николай Мелемов 
Кмет на Община Смолян 
 


