
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Николай Тодоров Мелемов  

Кмет на Община Смолян 

ОТНОСНО: Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост. 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Във връзка с влезнал в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в кв. 
140а по плана на гр. Смолян, кв. Смолян със Заповед № УТ-066/25.07.2016 год. се изменя дворищната 
регулация между урегулирани поземлени имоти /УПИ/ І - 1964, 1965,образуван от поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.196 с площ 1398 (хиляда триста деветдесет и и осем) кв.м, начин на трайно 
ползване: Ниско застрояване (до 10 m), трайно предназначение на територията: урбанизирана, актуван с 
акт за частна общинска собственост № 1851/29.01.2016 год.  и ІV – озеленяване, образуван от  поземлен 
имот с идентификатор 67653.916.197 с площ 2778 (две хиляди седемстотин седемдесет и осем) кв.м., 
начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, акт за публична общинска собственост №1168/29.01.2016 год. Същите се преотреждат в 
УПИ І -196 за социални жилища и УПИ ІV – 197 за социални жилища 
 Относно гореизложеното предлагам поземлен имот с идентификатор 67653.916.197 да бъдe 
преобразуван от публична в частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение. 

Уважаеми  общински съветници, предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, предлагам на Общинския съвет да вземе следните  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост поземлен имот с 

идентификатор 67653.916.197 с площ 2778 (две хиляди седемстотин седемдесет и осем) кв.м., начин на 
трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: урбанизирана; 
при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 67653.916.194, 67653.916.195, 
67653.916.206, 67653.916.278, 67653.916.196, 67653.916.205, 67653.916.201,  67653.916.198, 
67653.916.187, 67653.916.188, 67653.916.193, образуващ ,  УПИ ІV – озеленяване,  кв. 140 по плана на 
гр. Смолян, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1168/29.01.2016 год. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта документ /Акт за 
частна общинска собственост/. 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
Николай Мелемов  
Кмет на Община Смолян    
 


