
 

Приложение №2 
 
 
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ ЗА ПЕРИОДА  

07.11.2011 год. до 03.07.2015 год.  

 
               

Настоящия отчет е на базата на осъществените административно – 
технически услуги на Дирекция  “Устройство на територията и общинска 
собственост” в периода 07.11.2011 год.  до 03.07.2015 год.  и съвместната дейност 
с Общински съвет Смолян 

 
І.  Отдел „Устройство на територията”. 
Отдел  “Устройство на територията” е в структурата на специализираната 

администрация на Община Смолян. Изпълнява функциите и задачите по 
устройство на територията регламентирани в Закона за устройство на територията 
/ЗУТ/.  

 
�  Община Смолян е бенефициент по Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално 
развитие”(2007 - 2013) – Схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG161РО001/1.4-07/2010 ”Подкрепа за интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие” за разработване на Интегриран план за 
градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Смолян от 
23.06.2011 г., сключен между Община Смолян и Управляващия орган на 
ОПРР 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 499 482,00 лева 
Срок на договора 30 месеца, Край 22 декември 2013г. 

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР 424 559,70 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ 49 948,20 лева 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН СОБСТВЕН ПРИНОС НА ОБЩИНА СМОЛЯН 24 974,10 лева 
 
 
 

           С Решение №426 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 25.07.2013 год., Протокол №25, е приет и одобрен  Интегриран 
план за градско възстановяване и развитие на гр. Смолян, финансиран по 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: 
„Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за 
градско, възстановяване и развитие”, като С Решение №547/1012.2013 год.. , 
Протокол №31 са приети и одобрени допълнителните корекции, внесени в УО 
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на ОПРР с вх. №№ 9900-6-12010/25.10.2013г., 9900-6-12010/04.11.2013г. и 9900-
6-12010/20.11.2013г. с 1, които корекции стават неразделна част от одобрения с 
Решение №426/25.07.2013 г. на Общински съвет Смолян.  УО на ОПРР.  
 

 
� С Решения от 2013г. на Общински съвет Смолян са одобрени  
инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж по схема за 
безвъзмездна финансова помощ „Зелена и достъпна среда” на ОПРР 
за проект : „ Зелена и достъпна среда на град Смолян – централна 
градска част”.  Територията, предмет на проекта обхваща: зони за 
рекреация, пешеходни подходи, зони за развлечение и игри, цялостно 
озеленяване и благоустрояване  на улици, тротоари, улични връзки, и 
паркоместа. Подобектите са :  

1. Зелена зона за отдих в ж.к.”Нов център” - южно от група „Г”(УПИ ІІ- за 
окръжна болница, ПИ №67653.918.142 с площ- 21406 м2); комплекс „Евридика”- 
север (уличен подход и паркинг от о.т.173 до о.т.174, ПИ № 67653.918.135 с площ-
900 м2); надлези - бул.”България” - административен център (площ –1217 м2), 
кръстовище на ул.”Дичо Петров” с бул.”България”(площ-540 м2), бул.”България” 
връзка с МБАЛ”Д-р Братан Шукеров” (площ – 711 м2); стълбище ( от 
бул.”България- юг МБАЛ  с площ 297 м2) и улични подходи до комплекс 
„Евридика” (от ул.”Хан Аспарух към МБАЛ- с площ 2565 м2). 

 
2. Рехабилитация  на ул.”Хан Аспарух” от о.т.156 до о.т.157 с дължина 135 м  и 
ул.”Петър Петров” от о.т. 68 до о.т.156 с дължина 135 м. 

  
3. Рехабилитация на пътен възел от о.т. 4 на бул.”България” до о.т.56 на ул.”Петър 
Берон” с дължина 440 м, включително  тунел и зелени площи в УПИ І-
Озеленяване, ПИ67653.917.614 с площ 2772 кв.м. 
 
4. Рехабилитация на участък от ул. „Грудьо Войвода“ от о.т. 2245 до о.т. 2250 с 
дължина 115 м. и площ 1900 кв.м., включващ уширение за паркинг в ПИ 917.516 , 
тротоари и улично платно със средна ширина 12.5 м., продължаващ по улица 
„Елица“ от о.т. 2250 до о.т. 2142 с дължина 427 и средна ширина 12.5 м включващ 
тротоари и улично платно; Детска площадка в част от ПИ 917.340 с площ 900 кв.м. 
5. Рехабилитация на улица „Снежанка“ от о.т. 2218 през о.т. 1883 с  дължина 570 м. 
и средна ширина 10 м., представляващо актуализация на проект:„Улица „ 
Снежанка –ІІІ етап гр. Смолян “, продължава от о.т.1883 до о.т. 1876 на ул. 
„Грудьо Войвода“ с дължина 412 и средна ширина 10 м., като в ПИ 917.57 да се 
предвиди детска площадка в  площта  от 400 кв.м. 
5.1. Рехабилитация на улица „Грудьо Войвода“ от о.т. 1876 през о.т. 1872 /кръгово 
движение/ през о.т. 1725 до о.т.1541 на ул. „Хан Пресиан“ с дължина 585 м. и 
средна ширина 9 м., включително стълбище  между о.т. 1544 до о.т. 1877 и 
стълбищна площадка северно от о.т. 1867. 
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6. Рехабилитация на улични подходи и стълбища от паркинг до автобусна спирка 
”Здравец”, преминаващи през ул.”Студентска”, ул.”Кольо Шишманов”, ул.”Грудьо 
Войвода” до ул.”Снежанка” с обща площ 636 кв.м. 
7. Благоустрояване на детска площадка в УПИ ІІ, кв.202, ПИ №67653.934.19 с 
подход от бул.”България” с площ 774 кв.м. 
8. Рехабилитация на ул.”Спартак” от о.т.1581 до о.т.2015 с дължина 444 м, от 
о.т.1986 до о.т.2003 с дължина 42 м, подход към детска площадка в УПИ ІІ, кв.202, 
ПИ №67653.934.19 от о.т.2004 до о.т.2012 с дължина 145 м. 
 

Основната цел  на проекта е да се подобри привлекателността  на града и  
качеството на живота, да   се осигурят нови възможности за икономическо и 
социално развитие, чрез  създаване  на  единна система от пешеходни 
пространства с обща визия, съобразена със спецификата на града, като се запазят и 
доразвият положителните моменти в реализираните вече обекти.  
           Конкретни цели: 
           Реконструиране  и  рехабилитиране на улици и улични подходи, алеи, 
зелени площи, изграждане на площадки за игра, осигуряване на паркоместа. 
           Осигуряване на достъпна среда  за хората  с увреждания и социализирането 
им; 
           Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично и 
парково  осветление. 

 
 

� С Решение №285 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 28.02.2013 год., Протокол №18 - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и 
застрояване, парцеларен план и устройствена схема за обект 
„Съоръжение за пречистване на инфилтратните води от Регионално 
депо за твърди отпадъци” – гр. Смолян. 

� С Решение №310 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 15.03.2013 год., Протокол №19 -Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за 
обект „Външно електрозахранване на вилни сгради в местност 
„Плешково” землище Смолян”. 

� С Решение №342 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 19.04.2013 год., Протокол №21 - Разрешение за 
изменение на подробни устройствени планове и одобряване на планово 
задание  за изменение  на подробни устройствени планове в зоните за 
въздействие на интегриран план за градско възстановяване и развитие на 
град Смолян. 
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� С Решение №343 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 19.04.2013 год., Протокол №21 - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект 
„Работно и аварийно осветление на „зелена ски писта”, аварийно 
осветление на ПВЛ-2  и ски писти „Гигански слалом”, „Стената” в                
к.к. Пампорово, Община Смолян”. 

� С Решение №344 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 19.04.2013 год., Протокол №21 - Разрешение за 
изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на УПИ І - 110001 –  Хижа „Студенец” за курортно жилищно  
строителство в местност „Караманджа”, землището на                      гр. Смолян в 
кв. 1б в курортно – туристическо ядро ”Студенец”, курортен комплекс 
Пампорово,  Община Смолян” . 

� С Решение №345 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 19.04.2013 год., Протокол №21  – Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект 
„Eлектропровод – външо електрозахранване и водопровод – външно 
захранване с питейна вода към ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 
67653.128.19 в  местност „Могилата” землище Смолян”.  

� С Решение №346 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 19.04.2013 год., Протокол №21  – Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67653.443.3 и 
67653.111.6 в местност „Грашища”, землище Смолян. 

� С Решение №347 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 19.04.2013 год., Протокол №21  – Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 49014.17.247 в 
местност „Инлюкя”, землище Момчиловци. 

� С Решение №372 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 06.06.2013 год., Протокол №23  – Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване за Пътническа въжена линия – поземлени имоти с 
идентификатори 69345.6.1146, 69345.6.1149, 69345.6.1150, 69345.6.241 
и части от поземлени имоти с идентификатори  69345.0.164 и 
69345.6.1152 в  землище Стойките, Община Смолян 

� С Решение №378 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 06.06.2013 год., Протокол №23  – Разрешение за 
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изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект 
„Кабелни линии 20 kV – втори етап в с. Стойките, Община Смолян” 

� С Решение №379 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 06.06.2013 год., Протокол №23  – Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект 
„Кабелно захранване на 20 kV до БКТП „ПВЛ – Стойките” до 
подстанция 110/20 kV „Пампорово” с. Стойките, Община Смолян” 

� С Решение №380 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 06.06.2013 год., Протокол №23  – Разрешение за 
изработване на „Подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване на поземлени имоти с № № 11196 и 11197  в местност 
„Имарет дере”, землище на с. Кутела”. 

� С Решение №381 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 06.06.2013 год., Протокол №23  – Разрешение за 
изработване на „Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 67653.300.445 и 
за част от поземлен имот с идентификатор 67653.300.436 в местност 
„Селище”, землище Смолян” 

� С Решение №382 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 06.06.2013 год., Протокол №23  –  Разрешение за 
изработване на „Подробен устройствен план – План за застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 67653.1.22 в местност „Караманджа”, 
землище Смолян”.  

� С Решение №383 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 06.06.2013 год., Протокол №23 - Разрешение за 
изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на УПИ ІІІ – 3 за хотел и обществено обслужване в кв. 2 в 
курортно – туристическо ядро ”Язовира”, курортен комплекс 
Пампорово,  Община Смолян”. 

� С Решение №426 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 25.07.2013 год., Протокол №25 - Приемане и 
одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на 
гр. Смолян, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на 
физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани 
планове за градско, възстановяване и развитие”. 
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� С Решение №427 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 25.07.2013 год., Протокол №25, е прието планово 
задание за изработване на Общ устройствен план на Община Смолян . 

� С Решение №501 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 31.10.2013 год., Протокол №29 - Промяна 
предназначението на поземлен имот с идентификатор 67653.912.353, 
предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 9 по плана на 
гр. Смолян, кв. Горно Смолян 

� С Решение №502 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 31.10.2013 год., Протокол №29 Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: 
„Пътна връзка с път ІІ – 86 „Асеновград – Смолян” при км. 86+110 в 
дясно по растящия километраж за обект: „Почивна база в УПИ – 29 в 
землище на с. Соколовци, община Смолян””    

�     С Решение №503 на Общински съвет Смолян, взето на 
заседанието му, състояло се на 31.10.2013 год., Протокол №29 - 
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за 
регулация за поземлен имот с идентификатор 67653.111.7 в местност 
„Грашища”, землище Смолян 

� С Решение №504 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 31.10.2013 год., Протокол №29  - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.131.12 в местност 
„Могилата”, землище Смолян 

� С Решение №505 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 31.10.2013 год., Протокол №29  - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване за поземлен имот с идентификатор 49014.9.14 в местност 
„Усойката”, землище Момчиловци 

� С Решение №528 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.11.2013 год., Протокол №30  - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план обект : 
„Кабелна линиия 20 KV, БКТП и кабелна линия НН за захранване на 
жилищна сграда на В. Билюков в местност „Падалото”, землище 
Смолян” 

� С Решение №529 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.11.2013 год., Протокол №30  - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
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застрояване за поземлени имоти с идентификатори 68000.1.511 и 
68000.1.462 в местност „Бечевското”, землище Солища. 

� С Решение №530 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.11.2013 год., Протокол №30  - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за поземлен имот с кадастрален №003136 в местност 
„Сурлюското”, землище с. Турян. 

� С Решение №531 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.11.2013 год., Протокол №30  - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : 
„Ел. захранване и водоснабдяване към ПУП на поземлен имот с 
идентификатор 67547.5.54 по кадастралната карта на с. Смилян”. 

� С Решение №554 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.11.2013 год., Протокол №32 -  Изменение на 
Решение  №311 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 15.03.2013 в Протокол №9 - разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - „План за регулация и застрояване за 
поземлен имот с идентификатор 67653.52.33 в местност „Къшлите”, 
землище Смолян”. 

� С Решение №555 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.11.2013 год., Протокол №32 -  Промяна 
предназначението на поземлени имоти с идентификатори 67653.914.296 
и за част от 67653.914.295 предвидени в устройствения план за 
озеленена площ в кв.46 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян. 

� С Решение №556 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.11.2013 год., Протокол №32 -  Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация - 
парцеларен план за обект „Насипна язовирна стена и нов преливник към 
мироязовир „Лагера””. 

� С Решение №557 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.11.2013 год., Протокол №32 -  Разрешение за 
изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване в кв.89, кв.90 и кв.91б по плана на гр. Смолян, кв. Горно 
Смолян,  Община Смолян. 

� С Решение №571 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.11.2013 год., Протокол №32 -  Даване на 
съгласие за поставяне на преместваем търговски обект в ПИ № 
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67653.640.18, гр.Смолян, к.к. Пампорово, к.я.„Студенец” по Наредбата 
за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

� С Решение №586 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 31.01.2014 год., Протокол №33 - Одобряване на 
Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Външно 
електрозахранване на вилни сгради в местност „Плешково” землище 
Смолян”;  

� С Решение №587 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 31.01.2014 год., Протокол №33 - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за поземлен имот с кадастрален №11498 в местност „Имарет 
дере”, землище на с. Кутела; 

� С Решение №588 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 31.01.2014 год., Протокол №33 - Разрешение за 
изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване на част от УПИ VІ – за ледена площадка и УПИ V – за чайна в 
кв.2 в курортно – туристическо ядро ”Язовира”, курортен комплекс 
Пампорово,  Община Смолян”;  

� С Решение №589 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 31.01.2014 год., Протокол №33 - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за поземлени имоти с идентификатори  : 67653.89.5, част от 
67653.89.4, част от 67653.89.17 и  част от 6765389.9 в местност „Поляната”, 
землище на гр. Смолян; 

� С Решение № 604 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 28.02.2014 год., Протокол №34 - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за 
поземлен имот с кадастрален №001852 в местност „Падалата”, землище 
на с. Река; 

� С Решение № 605 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 28.02.2014 год., Протокол №34 - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : 
„База за отдих – УПИ І – 45012 в кв.87, местност „Марецко”, земл. 
Момчиловци” с подобект : „Външно водоснабдяване – водоем и 
водопровод”;  

� С Решение № 606 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 28.02.2014 год., Протокол №34 - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
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застрояване за поземлен имот с  идентификатор 67653.78.60 в местност 
„Яра”, землище на гр. Смолян; 

� С Решение № 607 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 28.02.2014 год., Протокол №34 - : Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за поземлен имот с кадастрален №001634 в местност 
„Ливадата”, землище на с. Селище; 

� С Решение № 608 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 28.02.2014 год., Протокол №34 - : Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за поземлен имот с кадастрален №001853 в местност 
„Падалата”, землище на с. Река; 

� С Решение № 609 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 28.02.2014 год., Протокол №34 -  Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за поземлен имот с  идентификатор 67653.136.35 в 
местност „Падалото”, землище на гр. Смолян; 

�  С Решение № 610 на Общински съвет Смолян, взето на 
заседанието му, състояло се на 28.02.2014 год., Протокол №34 - 
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване за част от поземлен имот с  идентификатор 
67653.131.13 в местност „Могилата”, землище на гр. Смолян. 

� С Решение № 627 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 20.03.2014 год., Протокол №35 - Одобряване на 
Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Кабелна 
линиия 20 KV, БКТП и кабелна линия НН за захранване на жилищна 
сграда на Веселин Билюков в местност „Падалото”, землище Смолян”;  

� С Решение № 628 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 20.03.2014 год., Протокол №35 - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за поземлен имот с  №011512 и на част от поземлен имот с 
№011375 в местност „Имарет дере”, землище на с. Кутела; 

� С Решение № 651 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 20.03.2014 год., Протокол №35 - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67653.6.376, 
67653.6.378 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.6.307 в 
местност „Керемидница”, землище на гр. Смолян, село Габрица; 

� С Решение № 654 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 10.04.2014 год., Протокол №36 - Разрешение за 
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изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване на УПИ І  - 110001 –  Хижа „Студенец” за курортно жилищно  
строителство в местност „Караманджа”, землището на гр. Смолян в кв.1б 
в курортно – туристическо ядро ”Студенец”, курортен комплекс 
Пампорово,  Община Смолян”; 

� С Решение № 655 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 10.04.2014 год., Протокол №36 - Урегулиране на 
поземлени имоти с идентификатори 67653.17.5, 67653.17.8, на част от 
поземлен имот с идентификатор 67653.17.2 с образуване на два нови 
урегулирани поземлени имоти /УПИ/: УПИ за техническа 
инфраструктура и обществено обслужване и УПИ за ПВЛ с предвиждане 
на улична регулация, землището на гр. Смолян в курортно – 
туристическо ядро ”Снежанка”, курортен комплекс Пампорово,  Община 
Смолян. 

� С Решение № 656 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 10.04.2014 год., Протокол №36 - 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 и 67653.447.74 с образуване нов урегулиран поземлен имот 
/УПИ/ за техническа инфраструктура с предвиждане на улична 
регулация, землището на гр. Смолян в курортно – туристическо ядро 
”Снежанка”, курортен комплекс Пампорово,  Община Смолян. 

� С Решение № 657 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 10.04.2014 год., Протокол №36 - Разрешение за 
изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на УПИ 
ХІІІ – за спорт и атракции, землището на с. Стойките кв.1 в курортно – 
туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово,  Община 
Смолян”. 

� С Решение № 658 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 10.04.2014 год., Протокол №36 - Разрешение за 
изменение на Подробен устройствен план - Разрешение за изменение на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ 
ХІІІ – за спорт и атракции, УПИ ХV – 158, 20 курортна дейност и улична 
регулация, землището на с. Стойките кв.1 в курортно – туристическо 
ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово,  Община Смолян”. 

� С Решение № 659 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 10.04.2014 год., Протокол №36 - Разрешение за 
изменение на Подробен устройствен план - Промяна предназначението на 
част от поземлен имот с идентификатор №67653.923.41 предвиден  в 
устройствения план за озеленена площ в кв.6 по плана на гр. Смолян, кв. 
Устово. 

� С Решение № 660 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 10.04.2014 год., Протокол №36 - Разрешение за 
изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване в кв.216 и кв.217 по плана на гр.Смолян, кв. Смолян и 
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промяна предназначението на част от поземлен имот от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост. 

� С Решение № 661 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 10.04.2014 год., Протокол №36 - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 69345.10.196 в 
местност „Потока”, землище на с. Стойките. 

� С Решение № 662 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 10.04.2014 год., Протокол №36 - Предоставяне на 
безвъзмездно право на ползване  на сдружение  с нестопанска цел 
„Дружество на писателите –Смолян  по реда на Закона за общинската 
собственост. 

� С Решение № 692 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.05.2014 год., Протокол №37 - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за поземлен имот с  идентификатор 67653.2.343 в местност 
„Станковица”, землище на гр. Смолян. 

� С Решение № 693 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.05.2014 год., Протокол №37 - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за поземлен имот с  №007142 в местност „Ропите”, землище 
на с. Букаците. 

� С Решение № 694 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.05.2014 год., Протокол №37 - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : 
„Отвеждащ водопровод за УПИ І - 40.17 и УПИ ІІ – 40.16 – база за 
спортен риболов в кв.2 местност „Правце”- с. Букаците, община 
Смолян”. 

� С Решение № 695 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.05.2014 год., Протокол №37 - Урегулиране на 
част от поземлен имот с идентификатори 67653.17.2 с образуване на два 
нови урегулирани поземлени имота  /УПИ/ за обществено обслужване с 
предвиждане на улична регулация, землището на гр. Смолян в курортно 
– туристическо ядро ”Снежанка”, курортен комплекс Пампорово,  
Община Смолян. 

� С Решение № 696 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.05.2014 год., Протокол №37 - Одобряване на 
изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване в кв.89, кв.90 и кв.91б по плана на гр. Смолян, кв. Горно 
Смолян,  Община Смолян. 

� С Решение № 697 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.05.2014 год., Протокол №37 - Разрешение за 
изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване на УПИ ІІІ  - ССВ, Стената в кв.3 в курортно – туристическо 
ядро ”Студенец”, курортен комплекс Пампорово,  Община Смолян. 
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� С Решение № 698 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.05.2014 год., Протокол №37 - Разрешение за 
изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване на УПИ І  - За спорт и отдих в кв.2 в курортно – 
туристическо ядро ”Язовира”, курортен комплекс Пампорово,  Община 
Смолян. 

� С Решение № 699 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.05.2014 год., Протокол №37 - Разрешение за 
изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на УПИ І  
- 227 в кв.3 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен 
комплекс Пампорово,  Община Смолян. 

� С Решение № 700 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 21.05.2014 год., Протокол №37 - Разрешение за 
изменение на Подробен устройствен план - Разрешение за изменение на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в кв.62 и 
кв.62а по плана на гр. Смолян, кв. Райково,  Община Смолян. 

� С Решение №712 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 27.06.2014 год., Протокол №38 - Одобряване на 
Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Пътна връзка с 
път ІІ – 86 „Асеновград – Смолян” при км. 86+110 в дясно по растящия 
километраж за обект : „Почивна база в УПИ – 29 в землището на с. 
Соколовци, общ. Смолян”;  

� С Решение №713 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 27.06.2014 год., Протокол №38 - Разрешение за 
изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване на УПИ ХХ, землището на с. Стойките кв.1 в курортно – 
туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община 
Смолян; 

� С Решение №714 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 27.06.2014 год., Протокол №38 - Разрешение за 
изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване на УПИ ІІ  - За хотелски комплекс в кв.1 в курортно – 
туристическо ядро ”Язовира”, курортен комплекс Пампорово,Община 
Смолян; 

� С Решение №715 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 27.06.2014 год., Протокол №38 - Допълнение на 
Решение № 465/26.09.2013 г. на Общински съвет Смолян и разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план - 
устройствена схема за обект : „Система за изкуствено заснежаване в 
Курортен комплекс Пампорово”;  

� С Решение №716 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 27.06.2014 год., Протокол №38 - Съгласуване на 
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предложения за изменение на Подробни устройствени планове, касаещи 
изменение на Общия устройствен план на к.к.Пампорово; 

� С Решение №717 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 27.06.2014 год., Протокол №38 - Даване на съгласие 
за изменение на ОУП на к.к.Пампорово на територията на Община 
Смолян; 

� С Решение №718 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 27.06.2014 год., Протокол №38 - Даване на съгласие 
за изменение на ОУП на к.к.Пампорово на територията на Община 
Смолян; 

� С Решение №742 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 07.08.2014 год., Протокол №39 - Одобряване на 
изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване на УПИ ХІІІ – за спорт и атракции, УПИ ХV – 158, 20 
курортна дейност и улична регулация, землището на с. Стойките кв.1 в 
курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово,  
Община Смолян”;  

� С Решение №743 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 07.08.2014 год., Протокол №39 - Одобряване на 
изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване на УПИ І  - 110001 –  Хижа „Студенец” за курортно жилищно  
строителство в местност „Караманджа”, землището на гр. Смолян в кв.1б 
в курортно – туристическо ядро ”Студенец”, курортен комплекс 
Пампорово,  Община Смолян”.  

� С Решение №744 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 07.08.2014 год., Протокол №39 - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за поземлени имоти с  идентификатори 67653.1.47 и 
67653.1.48 ,  в местност „Караманджа”, землище на гр. Смолян. 

� С Решение №745 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 07.08.2014 год., Протокол №39 - Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация, на 
поземлен имот с идентификатор 67653.1.22  в местност „Караманджа”, 
землище Смолян. 

� С Решение №746 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 07.08.2014 год., Протокол №39 - Разрешение за 
изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - 
План за застрояване за финална къща – заслон за обществено ползване в 
част от поземлени имоти с идентификатори 67653.590.348 и 67653.590.19, 
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землището на гр. Смолян в курортно – туристическо ядро ”Студенец”, 
курортен комплекс Пампорово,  Община Смолян”.  

� С Решение №747 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 07.08.2014 год., Протокол №39 - Разрешeние за 
изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - 
План за регулация и застрояване на УПИ VІ  - 223 курортна дейност 
и улична регулация от осова точка 20 до осова точка 23 в местност 
„Ардашлъ”, землището на с. Стойките в кв.1 в курортно – 
туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово,  
Община Смолян. 

� С Решение №748 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 07.08.2014 год., Протокол №39 - Разрешeние за изработване 
на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на УПИ VІ  - 6.220 обслужване и курортна 
дейност и улична регулация в местност „Дуневски ливади”, землището 
на с. Стойките в кв.3 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, 
курортен комплекс Пампорово,  Община Смолян. 

� С Решение №778 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 18.09.2014 год., Протокол №40 - Промяна 
предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 
67653.917.330 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.216 
по плана на гр. Смолян, кв. Смолян. 

� С Решение №779 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 18.09.2014 год., Протокол №40 - Одобряване на Подробен 
устройствен план - парцеларен план за обект : „Отвеждащ водопровод за 
УПИ І - 40.17 и УПИ ІІ – 40.16 – база за спортен риболов в кв.2 местност 
„Правце”- с. Букаците, община Смолян. 

� С Решение №780 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 18.09.2014 год., Протокол №40 - Одобряване на изменение 
на Подробен устройствен план - План за застрояване на УПИ І  - 227 в 
кв.3 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс 
Пампорово,  Община Смолян. 

� С Решение №811 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 30.10.2014 год., Протокол №42 - Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за 
поземлени имоти с  идентификатори 73777.2.282,  73777.2.743 и за част от 
поземлен имот с идентификатор 73777.2.418 в местност „Трапа” и 
местност „Прокарско”, землище на с. Търън. 

� С Решение №812 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 30.10.2014 год., Протокол №42 - Промяна 
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предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 
67653.917.551 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.245 
по плана на гр. Смолян, кв. Смолян. 

� С Решение №813 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 30.10.2014 год., Протокол №42 - Одобряване на изменение 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
УПИ І  - 134,135 техническа инфраструктура, лифт кв.2 в курортно – 
туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово,  Община 
Смолян. 

� С Решение №814 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 30.10.2014 год., Протокол №42 - Одобряване на Подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване в кв.216 и кв. 217 по 
плана на гр. Смолян, кв. Смолян. 

� С Решение №932 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 30.04.2015 год., Протокол №48 - Одобряване изменението 
на подробни устройствени планове - план за регулация и застрояване в 
зоните за въздействие на интегриран план за градско възстановяване и 
развитие на град Смолян. 

� С Решение №948 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 30.04.2015 год., Протокол №48 - Промяна 
предназначението на част от урегулиран поземлен имот ХІV – 
Озеленяване и гаражи предвиден в устройствения план за озеленяване и 
гаражи в кв.169 по плана на   гр. Смолян, кв. Смолян. 

� С Решение №949 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 30.04.2015 год., Протокол №48 - Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външен 
водопровод към конна база в УПИ І – 20522 в кв.43 по плана на село 
Левочево”.  

� С Решение №950 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 30.04.2015 год., Протокол №48 - Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за 
поземлени имоти с идентификатори 49014.5.77 и  49014.5.78 в местност 
„Свети Георги”, землище Момчиловци. 

� С Решение №951 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 30.04.2015 год., Протокол №48 - Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част 
от поземлен имот с идентификатор 67653.300.301 в местност „Вриса”, 
землище Смолян. 

� С Решение №952 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 30.04.2015 год., Протокол №48 - Разрешение за изработване 
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на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част 
от поземлен имот в горска територия с кадастрален №005036 в местност 
„Сакарка”, землище Левочево. 

� С Решение №953 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 30.04.2015 год., Протокол №48 - Разрешение за изработване 
на „Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлени 
имоти : с идентификатор 67653.896.42 в местност „Петровица”, землище 
Смолян и с кадастрален №020004 в местност „Варадил”  землище 
Полковник Серафимово. 

� С Решение №954 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 30.04.2015 год., Протокол №48 - Разрешение за изработване 
на „Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлени 
имоти : с идентификатор 67547.49.122 в местност „Свинарево”, землище 
Смилян и с кадастрален №011042 в  землище Вълчан. 

� С Решение №955 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 30.04.2015 год., Протокол №48 - Одобряване на подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване за част от 
територията на с. Стойките, община Смолян. 

� С Решение №974 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 28.05.2015 год., Протокол №49 - Допълнение на Решение 
№587 от Протокол  №33, от заседание на Общински съвет – Смолян, 
състояло се на 31.01.2014 год. и разрешение за изработване на Подробен 
устройствен план – План за улична регулация обслужваща  УПИ 492 за 
база за отдих и УПИ 498 за база за отдих в местност „Имарет дере”, 
землище на с. Кутела. 

� С Решение №975 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 28.05.2015 год., Протокол №49 - Одобряване на Подробен 
устройствен план - План за регулация с урегулиране на поземлен имот с 
идентификатор 69345.6.228 с образуване на нов урегулиран поземлен 
имот  /УПИ/ 228 за база за отдих и улична регулация в землището на с. 
Стойките , курортен комплекс Пампорово,  Община Смолян. 

� С Решение №976 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 28.05.2015 год., Протокол №49 - Разрешение за изменение 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
УПИ V  - 110017 обществено обслужване, спорт и атракции в кв.4 в 
курортно – туристическо ядро ”Студенец”, курортен комплекс 
Пампорово,  Община Смолян. 

� С Решение №977 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 28.05.2015 год., Протокол №49 - Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за 
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поземлен имот с идентификатор 67653.2.179 в местност „Блата”, землище 
Смолян. 

� С Решение №978 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 28.05.2015 год., Протокол №49 - Промяна 
предназначението на урегулиран поземлен имот ХІІ – Озеленяване 
предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.5 по плана на гр. 
Смолян, кв. Устово. 

� С Решение №979 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 28.05.2015 год., Протокол №49 - Промяна 
предназначението на част от урегулиран поземлен имот ІХ – Озеленяване 
предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.75 по плана на 
гр. Смолян, кв. Устово. 

� С Решение №980 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 28.05.2015 год., Протокол №49 - Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за 
поземлен имот с идентификатор 67653.54.7 в местност „Опаленика”, 
землище гр. Смолян. 

� С Решение №981 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 28.05.2015 год., Протокол №49 - Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за 
поземлен имот с идентификатор 67653.300.530 в местност „Рупцовото”, 
землище гр. Смолян. 

� С Решение №982 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 28.05.2015 год., Протокол №49 - Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за 
поземлен имот с идентификатор 69345.9.305 в местност „Свети Дух”, 
землище с. Стойките. 

� С Решение №983 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 28.05.2015 год., Протокол №49 - Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с 
№003031 в местност „Блато”, землище с. Бориково. 

� С Решение №1018 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 25.06.2015 год., Протокол №50 - Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – устройствена схема за обект : „Оптична 
кабелна мрежа FTTh – гр. Смолян”.  

� С Решение №1019 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 25.06.2015 год., Протокол №50 - Одобряване изменение на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в кв.62 и 
кв.62а по плана на гр. Смолян, кв. Райково,  Община Смолян. 
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� С Решение №1020 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 25.06.2015 год., Протокол №50 - Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за 
поземлени имоти с кадастрални №№001855и  001856 в местност 
„Падалата”, землище на с. Река. 

 
ІІ. Отдел „Общинска собственост” 

 
�   С Решения с №№ 297/28.02.2013г.; 583/31.01.2014г. и 900/26.02.2015г. 

на Общински съвет Смолян, са приети Годишни програми за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост, в които е 
извършено разпределение на общинските жилищни имоти със 
следните предназначения : за отдаване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди; за продажба; ведомствени и резервни.  

� С Решение №384/28.02.2013г. на Общински съвет Смолян е 
извършено изменение и допълнение на Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост; 

� С Решения с №№ 476/26.09.2013г.; 477/26.09.2013г.;  569/19.12.2013г.; 
621/10.03.2014г.; 637/31.03.2014г.; 819/11.11.2014г.; 821/11.11.2014г.; 
на Общински съвет Смолян са взети решения за продажба на 
общински жилищни имоти; 

� С Решение № 823/30.10.2014г. на Общински съвет Смолян е 
извършено изменение на Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост относно промяна в 
предназначение на общински жилищен имот; 

�  С Решения с №№ 70/24.04.2012 г., 95/21.05.2012 г., 113/21.05.2012 г., 
71/24.04.2012 г., 98/21.05.2012 г. 72/24.04.2012 г., 73 от 24.04.2012 г.,  
243 от 23.11.2012 год., 415/27.06.2013 г., 272/31.01.2013 г., 
411/27.06.2013 г., 238/23.11.2012 г., 239/23.11.2012 г., 349/19.04.2013 
г., 508/31.10.2013 г., 159/19.07.2012  г., 160/19.07.2012 г., 
273/31.01.2013 г.,  259/21.12.2012 г., 273/31.01.2013 г., 75/24.04.2012г., 
486/26.09.2013 г., 507/31.10.2013, 568/19.12.2013, 722/27.06.2014, 
786/18.09.2014, 508/31.10.2013, 761/07.08.2014, 484/26.09.2014,  
727/27.06.2014 год.  687 от 21.05.2014 год.  560 от 19.12.2013 год. 
620/28.02.2014 год. 879/18.12.2014 год. 788/18.09.2014 год.  
791/18.09.2014 год.  919/12.03.2015 год. 917/12.03.2015 год.  
513/31.10.2013 год.  660/10.04.2014 год. 814/30.10.2014 848/27.11.2014 
215/12.10.2012 год. 849 от 27.11.2014 год.  758/07.08.2014 год.  790 от 
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18.09.2014,  791 от 18.09.2014 год. 916/12.03.2015 год. 486 от 
26.09.2013 год. 947/30.04.2015 год.  921/12.03.2015 год., 386/06.06.2013 
год. 411/27.06.2013 год. 240/23.11.2012 год. 754/07.08.2014 год. 
895/30.01.2015 год. 934/30.04.2015 год. 826/30.10.2014 год. 
992/28.05.2015 год. 989/28.05.2015 год. 931/30.04.2015 г 
990/28.05.2015г. 1022/25.06.2015 год., 1028/25.06.2015 г. 
852/27.11.2014 год. на Общински съвет Смолян са извършени 
процедури за продажба на нежилищни имоти; 

�  С Решения с №№ 415/27.06.2013г., 567/19.12.2013, 509/31.10.2013, 
643/20.03.2014, 688/21.05.2014, 731/27.06.2014 год. 689/21.05.2014 год. 
688/21.05.2014 год. 1030/25.06.2015 год. 1031/25.06.2015 год 
944/30.04.2015 год. 943/30.04.2015 год. 945/30.04.2015 год.  
878/18.12.2014 год. 828/30.10.2014 год, 730 от 27.06.2014 год.  
757/07.08.2014 год. на Общински съвет Смолян са извършени 
процедури по учредяване право на строеж; 

�  С Решения с №№ 1027/25.06.2015 г.;490/26.09.2013 г.; 939/30.04.2015 
г.; 946/30.04.2015г.; 937/30.04.2015г.; 936/30.04.2015г.; 
935/30.04.2015г.; 518/31.10.2013г.; 218/12.10.2012; 489/26.09.2013; 
684/21.05.2014;  894/30.01.2015; 726/27.06.2014; 846/237.11.2014; 
770/23.08.2011; 825/30.10.2014; 760/07.08.2014; 519/31.10.2013; 
783/18.09.2014; 868/18.12.2014; 726/27.06.2014; 894/30.01.2015; 
577/19.12.2013; 632/20.03.2014; 846/27.11.2014; 781/18.09.2014; 
782/18.09.2014; 538/21.11.2013; 242/23.11.2012; 37/02.02.2012; 
408/27.06.2013; 440/25.07.2013; 442/25.07.2013; 664/10.04.2014; 
490/26.09.2013; 391/06.06.2013; 241/23.11.2012; 318/15.03.2013; 
242/23.11.2012; 167/19.07.2012; 164/19.07.2012; 391/06.06.2013; 
218/12.10.2012; 439/25.07.2013; 76/24.04.2012; 538/21.11.2013; 
391/06.06.2013; 489/26.09.2013; 578/19.12.2013; 518/31.10.2013; 
519/31.10.2013; 493/26.09.2013; 488/26.09.2013; 491/26.09.2013; 
440/25.07.2013; 438/25.07.2013; 392/06.06.2013; 408/27.06.2013; 
318/15.03.2013; 392/06.06.2013; 350/19.04.2013; 316/15.03.2013; 
319/15.03.2013; 320/15.03.2013; 323/15.03.2013; 195/19.09.2012; 
288/28.02.2013; 277/31.01.2013; 275/31.01.2013; 276/31.01.2013; 
241/23.11.2012; 264/21.12.2012; 217/12.10.2012; 195/19.09.2012; 
167/19.07.2012; 196/19.09.2012; 14/16.12.2011; 13/16.12.2011; 
166/19.07.2012; 37/02.02.2012; 168/19.07.2012; 77/24.04.2012; на 
Общински съвет Смолян са отдадени под наем нежилщни имоти и 
терени публична и частна общинска собственост; 
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� С Решения с №№ 816/30.10.2014; 194/19.09.2012; 442/25.07.2013; 
663/10.04.2014 ; 370/22.05.2013 ; 222/12.10.2012 ; 390/06.06.2013 ; 
443/25.07.2013 ; 352/19.04.2013 ; 351/19.04.2013 ; 261/21.12.2012 ; 
220/12.10.2012 ; 221/12.10.2012 ; 616/28.02.2014 на Общински съвет 
Смолян са предоставени за ползване и управление нежилищни имоти 
публична и частна общинска собственост; 

� С Решение № 893/30.01.2015  на Общински съвет Смолян е отдаден 
общински имоти под наем без търг или конкурс на политическа 
партия; 

� С Решения с №№ 96/21.05.2012; 137/26.06.2012; 437/25.07.2013; 
409/2706.2013; 410/27.06.2013; 478/26.09.2013; 479/26.09.2013; 
534/21.11.2013; 638/20.03.2014; 642/20.03.2014; 933/30.04.2015; 
988/28.056.2015; 1023/25.06.2015; 1024/25.06.2015; на Общински съвет 
Смолян са извършени продажби на имоти частна общинска 
собственост  чрез търг или конкурс  

� С Решения с №№ 134/26.06.2012г.; 226/12.10.2012г.; 244/23.11.2012г.; 
282/31.01.2013г.; 356/19.04.2013г.; 396/06.06.2013г.; 418/27.06.2013г.; 
445/25.07.2013г.; 496/26.09.2013г.; 521/31.10.2013г.; 585/31.10.2013г.; 
636/20.03.2014г.; 667/10.04.2014г.; 733/27.06.2014г.; 762/07.08.2014г.; 
796/18.09.2014г.; 910/12.03.2015г.; 1069/11.07.2015г.; на Общински 
съвет Смолян е извършено  предоставяне на общински поземлен имот 
на основание § 27, ал. 2, т. 1 и т. 2 от преходни и заключителни 
разпоредби към ЗСПЗЗ и от ЗИДЗСПЗЗ;  

�  С Решение №106/21.05.2012г. на Общински съвет Смолян е изменена 
и допълнена Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество;   

�  С Решение №839/27.11.2014г. на Общински съвет Смолян е приета 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба 
на жилища – общинска собственост; 

�  С Решения с №№ 570/19.12.2013г.; 842/27.11.2014г.; е определена 
максимална цена за извършване на таксиметров превоз на пътници за 
един километър пробег на Територията на Община Смолян; 

 
 
 

 
Изготвил, 
инж. Йордан Щонов –Директор на Дирекция „УТОС” 
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02.09.2015 г. 
гр. Смолян 

 
 


