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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 
№ 487 

 

 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.05.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25 

 
 
 
 

ОТНОСНО: Проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за 
защита от наводнения“, с акроним Flood Protection по Програмата за 
трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014 – 
2020, Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата 
трансграничен регион“, Инвестиционен проект 5b: „Насърчаване на 
инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване 
на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на 
бедствия“. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,  
т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и чл. 8, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие Областен управител на Област Смолян да изпълни като 

възложител обект: „ Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, 
до Римски мост, по десния бряг на р. Черна в гр. Смолян“, част от която 
попада в поземлен имот с идентификатор 67653.916.29, с начин на трайно 
ползване: за друг вид озеленени площи, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана по кадастрална карата на гр. Смолян, УПИ – 
озеленяване, между кв. 131 и кв. 133 по ПУП на гр. Смолян, актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 1204/04.05.2017г., вписан в Службата по 
вписванията под Акт № 18, том III, дело № 280, вх. № 937/09.05.2017 г. 

 
2. Дава съгласие Община Смолян да придобие изградения обект: 

„Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до Римски мост, по 
десния бряг на р. Черна в гр. Смолян“, част от която попада в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.29, с начин на трайно ползване: за друг вид 
озеленени площи, трайно предназначение на територията: урбанизирана по 
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кадастрална карата на гр. Смолян, УПИ – озеленяване, между кв. 131 и кв. 
133 по ПУП на гр. Смолян, актуван с Акт за публична общинска собственост 
№ 1204/04.05.2017 г., вписан в Службата по вписванията под Акт № 18, том III, 
дело № 280, вх. № 937/09.05.2017 г. 
 
29-25-25 
 

 
ГЛ. ЕКСПЕРТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                  /Димитър Кръстанов/          
Вярно с оригинала,      


