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Препис! 
 
 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 159 

 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.04.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 11 

 
 
 
 

ОТНОСНО: Допълнение на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 година, приета с 
Решение № 26/18.12.2015 година на Общински съвет Смолян.  
  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на 
община  - Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.8, ал.9 от 
ЗОС във връзка с  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация 

 
РЕШИ: 

 
І.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2016 година“, приета с Решение № 26/18.12.2015 
година Общински съвет Смолян в частта на т. 4. Обекти от първостепенно 
значение, съгласно § 5 ДР на ЗУТ, както следва: 

   Допълва раздел IІ -  обекти от първостепенно значение за Община 
Смолян с нови точки, а именно: 

10.Реконструкция и рехабилитация на ул. „Спортна” 
11.Реконструкция и рехабилитация на ул. „Беклийца“ 
12.Реконструкция и рехабилитация на ул. „Евридика“ 
13.Реконструкция и рехабилитация на ул. „Зорница“ 
14.Реконструкция и рехабилитация на ул. „Дичо Петров“ /до театъра/ 
15.Рехабилитация и ремонт на надлез над бул.“България“ /от болницата 

до Лидл/ 
16.Рехабилитация и ремонт на надлез над бул.“България“ /от община до 

хотел Смолян/ 
17.Рехабилитация и ремонт на надлез над ул.“арх.П.Петров“ / зад 

общината/ 
18.Изграждане на пешеходна алея от ул.“Снежанка“ до ул.“Добруджа“ 
19.Изграждане на пешеходна алея от ул.“П.Р.Славейков“ до храм 

“Св.Висарион Смолянски“ 
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20.Изграждане и възстановяване на детска площадка над автогара, 
гр.Смолян 

Добавя нови раздели, както следва : 
VI. Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура 
1.Сградата на Планетариум, гр.Смолян 
VII. Обновяване и енергийна ефективност на образователна 

инфраструктура в гр.Смолян 
1.Частичен ремонт на инсталации и оборудване на сградата на VII СОУ 

„Отец Паисий“, вкл. обновяване на дворно пространство и спортни площадки 
2.Обновяване на дворно пространство и спортни площадки при ГПЧЕ и 

VI ОУ „Иван Вазов“, вкл. оборудване на VI ОУ „Иван Вазов“ 
3.Основен ремонт на детска градина „Буратино“ – ОДЗ №5 
4.Ремонт и обновяване на ПМГ „Васил Левски“ 
VIII. Изграждане на нови социални жилища. 
      1.“Социални жилища“ в част от УПИ XXIII 540,574 – за диспансер, 

кв.221по плана на гр.Смолян 
 
ІІ. Възлага на Кмета на Общината да обяви допълнението в Годишната 

програма на интернет страницата на общината. 
 
 
29-26-25 
 
 

СЕКРЕТАР:                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                            /Сл .Каменова/ 
Вярно с оригинала,  


