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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 
№ 1114 

 
 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.08.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 53 

 
 
 
 

ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.174 – частна общинска собственост по реда на чл. 38,     
ал. 2 от Закона за общинската собственост на Милко Захариев Хаджиев 
 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 8, ал. 9 и чл. 38, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост във връзка с чл. 57, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация 

                    
                                               Р Е Ш И: 
 
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2015 година приета с Решение № 900/26.02.2015 година на 
Общински съвет Смолян в т. 3.2.1 подточка В/ по чл. 37, ал. 4  от Закона за 
общинската собственост, допълва 3,36 (три цяло и тридесет и шест) кв.м. право на 
строеж в поземлен имот с идентификатор 67653.917.174 с площ 1214 (хиляда двеста 
и четиринадесет) кв.м., начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ ІІ – Комплексно 
жилищно строителство, кв. 197 по плана на гр. Смолян, при граници: 
67653.917.893, 67653.917.177, 67653.934.225, 67653.917.176, 67653.917.175, 
67653.917.141, 67653.917.173, 67653.917.171, който поземлен имот е частна общинска 
собственост на основание Акт за частна общинска собственост № 1602/12.07.2011 
год., вписан под № 101, том ІV, дело 725/2011 г. 

2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на пристрояване 
на Милко Захариев Хаджиев в размер на 3,36 (три цяло и тридесет и шест) кв.м., а 
именно пристрояване на тераса с площ на 3,36 (три цяло и тридесет и шест) кв.м. 
към самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.174.5.5 (шест, седем, шест, 
пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, едно, седем, четири, точка, пет, точка, 
пет), с предназначение жилище, апартамент, със застроена площ 44,58 кв.м., ведно 
с прилежащи части: избено помещение № 12 с полезна площ 8,67 кв.м. и 8,70 % 
идеални части и правото на строеж, при граници: на същия етаж: 
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67653.917.174.5.6, 67653.917.174.5.4 под обекта: 67653.917.174.5.2, над обекта: 
67653.917.174.5.8 в сграда № 5, представляващ Апартамент № 5, ет.2,  гр. Смолян, 
бул. „България” № 44, разположен в поземлен имот с идентификатор 67653.917.174 
с площ 1214 (хиляда двеста и четиринадесет) кв.м., начин на трайно ползване: 
Комплексно застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
УПИ ІІ – Комплексно жилищно строителство, кв. 197 по плана на гр. Смолян, при 
граници: 67653.917.893, 67653.917.177, 67653.934.225, 67653.917.176, 67653.917.175, 
67653.917.141, 67653.917.173, 67653.917.171, който поземлен имот е частна общинска 
собственост на основание Акт за частна общинска собственост № 1602/12.07.2011 
год., вписан под № 101, том ІV, дело 725/2011 г.,  на стойност 111,00 (сто и 
единадесет) лева. 

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

 
 

 29-25-25 
 
 
 
СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                                       /Ф. Топов/ 
Вярно с оригинала, 


