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1. Цел на програмата : Осигуряване оптимално управление и стопанисване на имотите – 

общинска собственост и оптимални приходи за местни дейности от тях. 
2. Основни задачи: 
2.1. Разработване на годишна прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост. 
2.2. Изготвяне описание  на  имотите – общинска собственост, които общината има намерение да 

предложи за продажба, за предоставяне под наем, за учредяване на вещни права. 
2.3.     Оптимизиране дейността по разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост по чл. 35 

от Закона за общинската собственост / ЗОС / - за продажба на имоти - общинска собственост; 
по чл. 36 от ЗОС - за прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, 
физическите и юридическите лица; по чл.37 от ЗОС – за учредяване на право на строеж върху 
имоти – частна общинска собственост; по чл.38 от ЗОС – за учредяване право на на 
надстрояване и / или пристрояване на сгради частна общинска собственост или сгради 
построени върху имоти – частна общинска собственост и по чл.15 ал.3 и ал.5 от Закона за 
устройство на територията, когато с план за регулация се променят граници на урегулирани 
поземлени имоти общинска собственост. 

2.4. Повишаване активността по издирването, подготовката и предоставянето под наем и 
предоставянето за управление на имоти общинска собственост. 

3. Мерки за изпълнението на основните задачи: 
3.1. Годишна прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост : 
 

№ 
По 
ред 

 
Вид разпореждане 

 
Очаквано 

2015 
1. Продажби : 

- По чл.35 от ЗОС – продажба на имоти – частна общинска собственост 
 
- По чл. 36 от ЗОС – за прекратяване на съсобственост върху имоти 

между общината, държавата, физически и юридически лица 

- По чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ – когато с план за регулация се променят 
граници на УПИ – общинска собственост . 

- По чл.37 от ЗОС – за учредяване право на строеж върху имоти  - 
частна общинска собственост  

- По чл. 38 от ЗОС – за учредяване право на надстрояване и/или 
пристрояване на сгради . частна общинска собственост  

- По чл. 192 и чл. 193 от ЗУТ – право на преминаване 

3 500 000 

  ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ :  3 500 000 
3. Приходи от имоти – общинска собственост  отдавани под наем    560 000 
                                  ВСИЧКО ПРИХОДИ ОТ  НАЕМИ:    560 000 
                                                         ВСИЧКО ПРИХОДИ : 4 060 000 
4. Разходи  по  управление и стопанисване на имоти – общинска собственост    310 000 

 Разходи за придобиване    250 000 

                                                 ВСИЧКО РАЗХОДИ :    560 000 
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        3.2. Описание  на  имотите – общинска собственост, които общината има 
намерение да предложи за продажба, за предоставяне под наем, за учредяване на 
вещни права. 

 
        3.2.1.Описание на имотите за продажба : 

А / По чл.35 от Закона за общинската собственост – продажба на  
имоти и вещи – частна общинска собственост : 
 
№ по 
ред 

ИМОТ  

1.  Имот пл. № 42 с площ 911 кв. м. в околовръстен полигон на с. Билянска, община 
Смолян; при граници: имот пл. №2, имот пл. №3 и имот пл. №1, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1211/15.02.2007 год. 

2.  Имот пл. №3 с площ 3 260 кв.м., в околовръстен полигон на с. Полковник 
Серафимово, местност „Ирмахица”, община Смолян, ведно с масивна сграда със 
застроена площ 780 кв.м.; при граници: имот пл. №684, поземлен имот №013004, 
поземлен имот №006069, поземлен имот №006062 и поземлен имот №013003,  актуван 
с Акт за частна общинска собственост № 684/21.01.2004г. и №1373/09.07.2008 год.  

3.  Имот кад. № 67653.926.445, с  проектна площ 1306 кв.м., трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 
10м).Образуван от поземлен имот с идентификатор 67653.926.150 с обща площ 
2475кв.м. ведно с масивни сгради, година на построяване 1978год. с идентификатори:  

- 67653.926.445.1 със застроена  площ 358 кв. м.   
- 67653.926.445.2 със застроена  площ 131 кв. м.                                    

 участващ в УПИ VІ,  Детска градина и детски ясли,в кв. 100 по ПУП на гр. Смолян, кв. 
Устово, при граници на имота: кад.№ 67653.926.163, кад.№ 67653.926.152, кад.№ 
67653.926.446, кад.№ 67653.926.341 актуван с АОС №1669/24.07.2012 год. 

4.  Имот кад. № 501.417 с площ 682 кв. м., представляващ Урегулиран поземлен имот ІІ-
417, кв. 39 по кадастралния план на с. Момчиловци, община Смолян, ведно с три 
масивни сгради с идентификатори: 01 – със застроена площ 300 кв.м., 02 – със 
застроена площ 54 кв.м. и 03 – със застроена площ 8 кв.м.; при граници: имот кад. № 
501.418, имот кад. № 501.414, имот кад. №501.413, имот кад. №501.415 и имот кад. 
№501.416, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1393/12.08.2008 год.   

5.  Урегулиран поземлен имот ІІ с площ 6 300 кв.м., в кв. 17  по ПУП на с. Виево, 
община Смолян, ведно с масивна сграда със застроена площ 700 кв.м., при граници: 
улична регулация, УПИ І – Спортен терен, УПИ Х, УПИ ІІІ – Картофохранилище, 
актуван с Акт за общинска собственост №186/04.08.1999г. 

6.  Имот кад. № 67653.917.814, с площ 30 кв.м. по кадастралната карта на гр. Смолян; при 
граници: имот кад. № 917.623 и имот кад. № 917.627, актуван с АОС № 1166/23.10.2006 
год. ( терена до стоматологията)  

7.  Урегулиран поземлен имот ХХХІІІ с площ 180 кв.м., в кв. 17  по ПУП на с. Славейно, 
община Смолян, при граници: улична регулация, УПИ ХХІХ-93, УПИ ХХХ-99, актуван 
с акт за общинска собственост №1421/18.12.2008г. 

8.  Урегулиран поземлен имот VІІ – Културен дом с площ 1245 кв. м., кв. 50 по ПУП на 
с. Петково, община Смолян, ведно с полумасивна сграда със застроена площ 320 кв.м., 
при граници на имота: улична регулация между о.т. №600 и о.т. №601, УПИ VІІІ – 
СОНС, БКП, МВР, ДКМС и поща, река Малка Арда, УПИ VІ – 282, 280, 281, актуван с 
Акт за частна общинска собственост №1533/07.09.2010 год. 
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9.  Урегулиран поземлен имот Х –Училище с площ 2056 кв.м., в кв. 41 по ПУП на с. 
Кутела, община Смолян, ведно с масивна сграда със застроена площ 421 кв.м., при 
граници: улична регулация между о.т. №361 и о.т. №362, УПИ Х-228, УПИ ХІІ-228, 
УПИ ХІV-226, УПИ VІІ-Детска градина, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1542/28.10.2010 г. 

10.  Урегулиран поземлен имот ІІ – Гараж, с площ 24 кв.м., кв. 50 по плана на с. Могилица, 
актуван с Акт за частна общинска собственост №1797/15.01.2015г. 

11.  Поземлен имот с идентификатор 49014.18.71 с площ 48063кв.м. с трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: друг вид 
земеделска земя; ведно с масивни сгради с идентификатори: 

- 49014.18.71.1. със застроена площ: 372 кв.м. на два етажа,предназначение: 
курортна туристическа сграда 

- 49014.18.71.2 със застроена площ:35 кв.м. на един етаж,предназначение: 
постройка за допълващо застрояване 

Община Смолян, с.Момчиловци, м.Кашкавалницата, при граници на 
имота:49014.18.104; 49014.18.98; 49014.18.88; 49014.18.86; 49014.18.82; 49014.18.81; 
49014.18.73; 49014.18.149; 49014.18.72; 49014.18.177; 49014.18.42. актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1662\20.06.2012год. 

12.  Поземлен имот с ид. 67653.915.333 с площ 593 кв.м., част от сграда с ид. 
67653.915.333.1 със застроена площ 394 кв. м.:, конструкция – масивна, на пет етажа, 
обитаем сутерен и изба, година на построяване – 1951, масивен гараж – 55 кв.м.,; 
Административна сграда /бивш общински дом/ (без продадената част) 

13.  Урегулиран поземлен имот  V-110017-обществено обслужване спорт и атракции с площ 
5772 кв.м., кв.4, КК Пампорово 

14.  Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.780.1.8 с площ 26.45 кв.м., с 
предназначение: гараж в сграда, намиращ се в сграда с идентификатор 67653.917.780.1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.780 по кадастрална карта на 
гр. Смолян, участващ в УПИ ХIХ, кв. 231 по ПУП на гр. Смолян, при граници: на 
същия етаж: 67653.917.780.1.9, 67653.917.780.1.7, под обекта: няма, над обекта: 
67653.917.780.1.1, актуван с Акт за частна общинска собственост №1674/18.09.2012г.; 

15.  Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.780.1.9 с площ 26.45 кв.м., с 
предназначение: гараж в сграда, намиращ се в сграда с идентификатор 67653.917.780.1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.780 по кадастрална карта на 
гр. Смолян, участващ в УПИ ХIХ, кв. 231 по ПУП на гр. Смолян, при граници: на 
същия етаж: 67653.917.780.1.8, под обекта: няма, над обекта: 67653.917.780.1.1, актуван 
с Акт за частна общинска собственост №1675/18.09.2012г.; 

16.  гр. Смолян, ул.”Кольо Фичето” № 1, жил. блок  ”КЦ-7”,  вх. А, ап.7 

17.  гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 16, жил. блок ”Подвис”, ап. 1 

18.  гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 2, жил. блок”ДЦ-13”, ап.60 

19.  гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Хаджи Христо Попгеоргиев” № 18, жил. блок ”Прогрес” № 1, вх. А, 
ап.11 

20.  гр. Смолян, ул.”Снежанка” № 63, жил. блок  ”Невяста” № 17,  вх. А, ап.5 

21.  гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 24, жил. блок ”Прогрес” № 6, вх. А, ап.4 

22.  гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. Б, ап.21 
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23.  гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 2, жил. блок ”Трандевица” Б-2, вх. Б, ап.29 

 
 

  А/ по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 47  от Наредбата 
за реда, управление и разпореждане с общинско имущество – продажба на земя  – 
частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея 
сграда:  
№ по 
ред 

ИМОТ 

1. Поземлен имот с идентификатор № 67653.925.500 с площ 38 кв.м., образуващ 
Урегулиран поземлен имот Х – гаражи, кв. 27 по плана на гр. Смолян, кв. Устово  

2. Имот № 316 с площ 265 кв.м., кв. 47 по плана на с. Могилица, общ. Смолян. 
 

 

 Б/ по чл. 36, ал.1,  т. 2 от Закона за общинската собственост – прекратяване 
на съсобственост върху имот между общината, държавата, физически и 
юридически лица:  
№ по 
ред 

ИМОТ 

1. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.780.1.7 с площ 26.45 кв.м., с 
предназначение: гараж в сграда, намиращ се в сграда с идентификатор 67653.917.780.1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.780 по кадастрална карта на 
гр. Смолян, участващ в УПИ ХIХ, кв. 231 по ПУП на гр. Смолян, при граници: на същия 
етаж: 67653.917.780.1.8, под обекта: няма, над обекта: 67653.917.780.1.1, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №1673/18.09.2012г.; 

 
 

В / По чл. 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 50, ал.1 – учредяване право на строеж  върху 
имоти – частна общинска собственост – за учредяване право на надстрояване 
и/или пристрояване на сгради построени върху имоти – частна общинска 
собственост, чрез търг или конкурс :  

 

№по 
ред 

ИМОТ 

1. В поземлен имот с идентификатор № 67653.915.250, целия с площ 4982 кв.м., по 
кадастралната карта, Урегулиран поземлен имот ІХ-1592, кв.110 по плана на гр. Смолян 
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Г / По чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията – когато с 
план за регулация се променят граници на урегулирани поземлени имоти – частна 
общинска собственост : 

№ по 
ред 

ИМОТ 

1.  207 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67653.921.84 целия с площ 256 кв.м, 
улична  регулация и УПИ ХV – озеленяване, кв. 62 и 62а, гр. Смолян, кв. Райково 

2.  поземлен имот с идентификатор 67653.921.82 с площ 78 кв.м., улична регулация,  кв. 
62 по плана на гр. Смолян, кв. Райково 

3.  287 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 67653.912.122 целия с площ 2437 кв.м., 
УПИ І-озеленяване, УПИ ІІ - озеленяване и улична регулация, кв. 20 по плана на гр. 
Смолян 

4.  2 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67653.912.123 целия с площ 593 кв.м., 
участващ в озеленяване и улична регулация, кв. 20 по плана на гр. Смолян 

5.  16 кв.м. от поземлен имот си идентификатор 67653.912.201 целия с площ 20052 кв.м., 
по кадастралната карта на гр. Смолян 

6.  300 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67653.934.314 целия с площ 4387 кв.м., 
УПИ ІІІ-озеленяване, кв. 234 по плана на гр. Смолян 

7.  поземлен имот с идентификатор 69345.10.649 с площ 14400 кв.м., УПИ І –озеленяване, 
УПИ V – озеленяване и улична регулация, кв. 44 по плана на с. Стойките 

8.  8087 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 69345.10.69 целия с площ 593 кв.м., 
участващ в озеленяване и улична регулация, кв. 20 по плана на гр. Смолян 

 
 

 3.2.2.Описание на имотите за отдаване под наем 
 

№ по 
ред 

ИМОТ 

1. Помещения, находящи се в сграда Стоматологична поликлиника “, построена в УПИ ІІІ – 
Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, кв.Смолян   

2. Помещения находящи се в сградата на Община Смолян с административен адрес, гр.Смолян, 
бул.”България„ № 12 участващ в УПИ І, кв.6 по плана на гр. Смолян Ц.Ч., актувани с акт за 
публична общинска собственост № 430/ 15.01.2001 година  

3. Терени за поставяне на временни обекти за търговия и услуги  по одобрена схема от 
Гл.архитект по чл. 56 от ЗУТ 

4. Терени за разполагане на временни обекти за продажба на вестници и списания по одобрена 
схема на Гл. архитект по чл. 56 от ЗУТ 

5. Терени за разполагане на временни обекти за тото пунктове по одобрена схема на Гл. 
архитект по чл. 56 от ЗУТ 

6. Площи за поставяне на самопродаващи машини за топли напитки 

7. Помещения за офиси находящи се в сграда с идентификатор 67653.915.333.1 с адрес             
гр. Смолян, пл.Свобода № 1, разположена в поземлен  имот с идентификатор 67653.915.333, 
по кадастрална карта на гр.Смолян, актувана с Акт за публична общинска собственост               
№ 156/15.04.1999 г.  
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8. Помещения находящи се в сграда на РДТ Николай Хайтов разположени в имот с 
идентификатор 67653.918.45 по кадастрална карата на гр.Смолян, актуван с Акт за публична 
общинска собственост № 1041/13.06.2012 г. , вписан в службата по вписвания с Акт № 136, 
том ІІІ, дело № 567/19.06.2012 г. с вх.№ 1005/2012, парт.№ 17516; 

9. Младежки дом със застроена площ 1454,20 кв.м. открита тераса – 91 кв.м. Конструкция – 
масивна, стоманенобетонна. Година на построяване – 1975. Сградата се състои от корпуси на 
1,2 и 3 етажа. Площ на УПИ І – МЛАДЕЖКИ ДОМ – 4 240 кв.м. 

10. Поземлен имот с идентификатор 67653.922.66 - Спортен комплекс „Септември”, УПИ ІІ – 
Стадион, кв. 95 по плана на гр. Смолян, кв. Райково  

11. Помещение в Здравен дом, УПИ VІІІ-326, кв. 38 по ПУП на с. Смилян с площ 23 кв.м. 

12. Помещение за стоматологични услуги в Здравен дом, УПИ VІІІ-326, кв. 38 по ПУП на с. 
Смилян с площ 28,50 кв.м. 

13. Помещение за здравни услуги на ІІ ри етаж, в двуетажна масивна сграда, имот пл. №1 в 
околовръстен полигон, с. Букаците с площ 56,30 кв.м. 

14. Помещение за здравни услуги в с. Кутела с площ 15 кв.м. 

15. Помещение за здравни услуги, находящо се в Здравна служба, в УПИ ІІ, кв. 28 по ПУП на с. 
Арда с площ 17,10 кв.м. 

16. Помещение за здравни услуги, находящо се в Здравна служба, в УПИ ІІ, кв. 28 по ПУП на с. 
Арда с площ 43 кв.м. 

17. Помещение за здравни услуги находящо се в Здравна служба, в УПИ ХVІ, кв. 12 по ПУП на 
с. Търън с площ 48,60 

18. Помещение за здравни услуги находящо се в Здравна служба, в УПИ ХVІ, кв. 12 по ПУП на 
с. Търън с площ 95 кв.м. 

19. Помещение за здравни услуги, находящо се  в детска градина, в УПИ V, кв. 30 по ПУП на с. 
Виево с площ 32,00 кв.м. 

20. Помещение стоматологични услуги,  находящо се  в Здравен дом, УПИ VІІІ-326, кв. 38 по 
ПУП на с. Смилян с площ 97,50 кв.м. 

21. Помещение за здравни услуги, находящо се в здравна служба УПИ ІХ – за здравен дом, кв. 
11, по ПУП на с. Славейно  с площ 56,00 кв.м. 

22. Помещение за здравни услуги  находящо се в сграда с ид. №49014.501.417.1 по кад. Карта на 
с. Момчиловци с площ 144,01 

23. Помещение за здрвни услуги находящо се в здравна служба с. Сивино, УПИ ІХ, кв. 24 по 
ПУП на с. Сивино с площ 31 кв.м. 

24. Помещение за здрвни услуги услуги в СЗУ с. Петково, УПИ Х – За здравен дом, кв. 50 по 
ПУП с. Петково  с площ 71,75 кв.м. 

25. Помещение за здравни услуги в Здравна служба, с. Мугла, УПИ ІІ – Здравна служба,кв. 20 
по ПУП на с. Мугла с площ 33 кв.м. 

26. Помещение за дрогерия, находящо се в имот кад. №501.417, представляващ УПИ ІІ-417, кв. 
39 по кад. план на с. Момчиловци  с площ 21 кв.м. 

27. Помещение за   Аптека, с площ 47,67 кв.м. находящо се в  УПИ VІІ, кв. 24 по ПУП на с. 
Широка лъка    

28. Помещение за здравни услуги, находящо се в УПИ VІІ – Детска градина , кв.41, пл.№210 по 
ПУП на с.  Кутела   с площ 10 кв.м. 

29. Помещения за здравни услуги находящи се в УПИ ІІ-Поликлиника,    кв.38 по ПУП на с. 
Могилица с площ 157 кв.м. 

30. Помещение за склад в находяща се в имот пл. № 3, кв22 по плана с. Кошница   с площ 20 кв.м. 
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31. Помещение за склад към магазин  на І-ви ет. в комбинирана сграда с.Селище   имот пл.№ 74 
с площ  15 кв.м. 

32. Помещение за магазин  на І-ви ет. в комбинирана сграда с.Селище   имот пл.№ 74 с площ  20 кв.м. 

33. Помещение за склад на ІІ-ри етаж в комбинирана сграда с.Селище, имот пл.№ 74 с площ 15 кв.м. 

34. Помещение за услуги на населението, на ІІ-ри етаж от масивна сграда, в УПИ - Озеленяване, кв. 72 
по ПУП на с. Смилян  с площ 200 кв.м.     

35. 100 паркоместа 

36. Помещение -  ресторант  с площ 80 кв.м., находящо се в масивна двуетажна сграда с кад. №919.160.2  
в имот кад. №67653.919.160 с площ 1979 кв.м. по кадастрална карта на гр. Смолян, участващ в  УПИ 
V – Творческа база на КИК, кв. 13 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, актувани с Акт за частна 
общинска собственост №1377/24.07.2008г., вписан в Служба по вписвания под №52, том Х, н.д. 2207, 
вх. Регистър №2585/21.08.2008г.  

37. Площ за поставяне на съоръжения и антенно фидерни системи към тях, находяща се в сграда 
Ретранслаторна станция, построена в имот с идентификатор 020005, в землището на с. Полковник 
Серафимово, община Смолян,  актувани с Акт за публична общинска собственост 
№1027/21.06.2001г., вписан в Служба по вписванията под  №95, том IV, н.д. 717, вх. Регистър 
1159/11.07.2011г. 

38. Обществена тоалетна със застроена площ 47 кв.м., находяща се в УПИ I – Озеленяване, кв.166 по 
ПУП на гр. Смолян, актувана с Акт за частна общинска собственост №514/26.11.2001г., вписан в 
Служба по вписванията под №18, том I, н.д. 21, вх. Регистър №28 от 12.01.2005г.  

39. Урегулиран поземлен имот I - Младежки дом с площ 4 240 кв.м., кв.9 по ПУП на гр. Смолян 
– Н.Ц., ведно с масивна сграда със застроена площ 1454,20 кв.м. и открита тераса – 91 кв.м., 
актуван с Акт за частна общинска собственост №848/16.02.2005г., вписан в Служба по 
вписванията под №142, том II, н.д.372, вх. Регистър 483от 17.02.2005г.  

40. Помещения с обща площ 282 кв.м., находящи се в училищна сграда публична общинска 
собственост  СОУ „Отец Паисий” гр. Смолян, разположена в поземлен имот с идентификатор 
67653.918.49, УПИ ІІ-за Е.П. Училище, кв.15 по плана на гр. Смолян,  актувана с акт за 
публична общинска собственост № 84/04.05.1998 г. 

41. Жилища за отдаване под наем :  

1. гр. Смолян, бул.”България” № 32, жил. блок № 26,вх. А,ап. 1 

2. гр. Смолян, ул.”Перелик” № 7, жил. блок”ДЦ-11”, вх. Б, ап.12 

3. гр. Смолян, ул.”Перелик” № 5, жил. блок”ДЦ-12”, ап.50 

4. гр. Смолян, ул.”Перелик” № 5, жил. блок”ДЦ-12”, вх. В,ап.75 

5. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 2, жил. блок”ДЦ-13”, ап.46 

6. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 2, жил. блок”ДЦ-13”, вх. Б, ап.62 

7. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 2, жил. блок”ДЦ-13”, ап.69 

8. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 4, жил. блок”ДЦ-14”, ап.14 
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9. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 4, жил. блок”ДЦ-14”, ап.24 

10. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 4, жил. блок”ДЦ-14”, ап.25 

11. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 4, жил. бл. ок”ДЦ-14”, ап.32 

12. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 4, жил. блок”ДЦ-14”, ап.57 

13. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок”ДЦ-15”, ап.6 

14. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок ”ДЦ-15”, ап.8 

15. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок ”ДЦ-15”, ап.10 

16. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок ”ДЦ-15”, ап.12 

17. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок ”ДЦ-15”, ап.26 

18. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок ”ДЦ-15”, ап.27 

19. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок ”ДЦ-15”, ап.28г 

20. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок ”ДЦ-15”, ап.30 

21. гр. Смолян,ул.”Дичо Петров” № 4, жил. блок”ДЦ-14”, ап.41 

22. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок ”ДЦ-15”, ап.44 

23. гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” №6, бл. „ДЦ-15” ап. №52   

24. гр. Смолян, ул.”Хан Аспарух” № 13, жил. блок  ”КЦ-5”,  вх. В, ап.2 

25. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 12, жил. блок ”ДЦ- 49”, вх. А, ап. 5 

26. гр. Смолян, ул.”Хан Аспарух” № 9, жил. блок  ”ДЦ- 43”,  вх. В, ап.16 а 

27. гр. Смолян, ул.”Кокиче” № 2, жил. блок  ”ДЦ- 35”,  вх. А, ап.10 

28. гр. Смолян, ул.”Зорница” № 6, жил. блок ”ДЦ- 17”, вх. А, ап.13 

29. гр. Смолян, ул.”Перелик” № 19, жил. блок  ”КЦ- 27”,  вх. А, ап.5 

30. гр. Смолян, ул.”Петър Берон” № 6, жил. блок  ”Острица” № 5,  вх. В, ап.38 

31. гр. Смолян, ул.”Снежанка” № 63, жил. блок  ”Невяста” № 17,  вх. Г, ап.33 

32. гр. Смолян, кв. Райково, ул.”Малчика” № 45, жил. блок ”ДАП” ,  вх. Б, ап.26 

33. гр. Смолян, кв. Райково, ул.”Наталия” № 19, жил. блок ”Бряст”,  вх. Б, ап.2 

34. гр. Смолян, кв. Райково, ул.”Наталия” № 15, жил. блок ”ГУСВ”,  вх. Б, ап.5 

35. гр. Смолян, кв. Райково, л.”Соколица” № 55, жил. блок ”Соколица” № 5, вх. Б, ап.15 

36. гр. Смолян, ул.”Наталия” № 5, жил. блок  ”Извор” № 1,  вх. А, ап.6 

37. гр. Смолян, ул.”Наталия” № 5, жил. блок  ”Извор” № 1,  вх. А, ап.10 

38. гр. Смолян, ул.”Наталия” № 5, жил. блок  ”Извор” № 1,  вх. А, ап.14 
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39. гр. Смолян, ул.”Наталия” № 5, жил. блок  ”Извор” № 1,  вх. Б, ап.11 

40. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Хаджи Хр. Попгеоргиев” № 1, блок ”Прогрес” № 1, вх. В, ап.8 

41. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Хаджи Хр. Попгеоргиев” № 18, блок ”Прогрес” № 1, вх. В, ап.13 

42. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Хаджи Хр. Попгеоргиев” № 20, блок ”Прогрес” № 2, вх. А, ап.1 

43. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 28, жил. блок ”Прогрес” № 4, вх. А, ап.2 

44. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 28, жил. блок ”Прогрес” № 4, вх. В, ап.4 

45. гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Васил Райдовски” № 28, жил. блок „Прогрес” № 4, вх. В, ап. 5 

46. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 28, жил. блок ”Прогрес” № 4, вх. Д, ап.1 

47. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 28, жил. блок ”Прогрес” № 4, вх. Д, ап.9 

48. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 28, жил. блок ”Прогрес” № 4, вх. Д, ап.10 

49. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 26, жил. блок ”Прогрес” № 5, вх. В, ап.1 

50. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 26, жил. блок ”Прогрес” № 5, вх. В, ап.3 

51. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 26, жил. блок ”Прогрес” № 5, вх. Г, ап.2 

52. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 26, жил. блок ”Прогрес” № 5, вх. Г, ап.9 

53. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 26, жил. блок ”Прогрес” № 5, вх. Д, ап.2 

54. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 26, жил. блок ”Прогрес” № 5, вх. Д, ап.4 

55. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 24-Б, жил. блок ”Прогрес” № 6, вх. А, ап.2 

56. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 24-Б, жил. блок ”Прогрес” № 6, вх. В, ап.1 

57. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 24, жил. блок ”Прогрес” № 6, вх. В, ап.8 

58. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. А, ап.3 

59. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. А, ап.4 

60. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. А, ап.5 

61. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. А, ап.6 

62. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. А, ап.11 

63. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. Б, ап.13 

64. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. Б, ап.25 

65. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. Б, ап.26 

66. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 6, жил. блок ”Трандевица” Б-1, вх. А, ап.1 

67. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 18, жил. блок ”Трандевица” А-4, вх. А, ап.5 

68. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 22, жил. блок ”Трандевица” А-2, вх. В, ап.27 
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69. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. В, ап.44 

70. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. В, ап.39 

71. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. В, ап.37 

72. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. Б, ап.31 

73. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 6, жил. блок ”Трандевица” Б-1, вх. А, ап.8 

74. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 6, жил. блок ”Трандевица” Б-1, вх. А, ап.9 
 

75. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 6, жил. блок ”Трандевица” Б-1, вх. А, ап.13 

76. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 6, жил. блок ”Трандевица” Б-1, вх. А, ап.17 

77. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 6, жил. блок ”Трандевица” Б-1, вх. Б, ап.25 

78. Гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 2, жил. блок ”Трандевица” Б-2, вх. Б, ап.33 

79. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 2, жил. блок ”Трандевица” Б-2, вх. В, ап.59 

80. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 3, жил. блок ”Трандевица” Б-3, вх. Г, ап.51 

81. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 5, жил. блок ”Трандевица” Б-4, вх. Г, ап.38 

82. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 5, жил. блок ”Трандевица” Б-4, вх. Г, ап.41 

83. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 5, жил. блок ”Трандевица” Б-4, вх. Г, ап.42 

84. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 5, жил. блок ”Трандевица” Б-4, вх. Г, ап.43 

85. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 5, жил. блок ”Трандевица” Б-4, вх. Г, ап.44 

86. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 5, жил. блок ”Трандевица” Б-4, вх. Д, ап.52 

87. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 5, жил. блок ”Трандевица” Б-4, вх. Д, ап.59 

88. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 26, жил. блок ”Трандевица” А-6, вх. Г, ап.35 

89. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 26, жил. блок ”Трандевица” А-6, вх. Г, ап.41 

90. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 29, жил. блок ”Трандевица” А-7, вх. А, ап.1 

91. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 29, жил. блок ”Трандевица” А-7, вх. А, ап.2 

92. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 29, жил. блок ”Трандевица” А-7, вх. А, ап.5 

93. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 29, жил. блок ”Трандевица” А-7, вх. Б, ап.14 

94. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 29, жил. блок ”Трандевица” А-7, вх. Б, ап.23 

95. гр. Смолян,  ул.”Хан Аспарух” № 4, блок ”Бивша административна  сграда  на БКС”, ап. 1 

 

 с. Смилян 

1. Бл. „Д - 1” , ап. № 1                               -   Две стаи и кухня 
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2. Бл. „Д - 2”, ап. № 3                                -   Две стаи и кухня 

3. Бл. „Д - 2”, ап. № 11                              -   Две стаи и кухня 

 с. Славейно 

1. Бл. „Д - 1”, ап. № 4                                 -   Две стаи и кухня 

2. Бл. „Д - 1”, ап. № 10                               -   Две стаи и кухня 

3. Бл. „Д - 1”, ап. № 16                               -   Две стаи и кухня 

 с. Петково 

1. Бл. „Д - 1”, ап. № 5                               -   Една стая и кухня 

 с. Могилица 

1. Бл. „Д - 1”, ап. № 1                              -   Една стая и кухня 

         с. Широка лъка  

1. с. Широка лъка, ул. „Капитан Петко войвода” №14, общежитие, стаи №2 и №3 

2. с. Широка лъка, ул. „Капитан Петко войвода” №22, общежитие, стаи №1 

3. с. Широка лъка, ул. „Капитан Петко войвода” №22, общежитие, стаи №7  

4. с. Широка лъка, ул. „Капитан Петко войвода” №22, общежитие, стаи № 5 и №6  

5. с. Широка лъка, ул. „Капитан Петко войвода” №22, общежитие, стаи №4    

 

            Ведомствени жилища 

 
1. гр. Смолян,  ул.”Хан Аспарух” № 4, блок ”Бивша административна  сграда  на БКС”,  ап. 2 

2. гр. Смолян,  ул.”Хан Аспарух” № 4, блок ”Бивша административна  сграда  на БКС”, ап. 3 

3. гр. Смолян,  ул.”Хан Аспарух” № 4, блок ”Бивша административна  сграда  на БКС”,  ап. 4 

4. гр. Смолян, ул.”Хан Аспарух” № 13, жил. блок  ”КЦ-5”,  вх. В, ап.2 
 

5. гр. Смолян, ул.”Наталия” № 5, жил. блок  ”Извор” № 1,  вх. А, ап.10 
               
          Резервни жилища             

 
1. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 16, жил. блок ”Подвис”,ап.4 

 
2. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 24-Б, жил. блок ”Прогрес” № 6, вх. Г, ап.3 

3. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 28, жил. блок ”Прогрес” № 4, вх. Д, ап.9 

           Защитено жилище 
Бл. „Трандевица” А - 1, вх. А, ап. № 12 -   Три стаи и кухня 
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   4.Обекти от първостепенно значение  съгласно § 5  ДР на ЗУТ    

   I. Отпадъци 

1. Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО – Смолян; 
2. Депо за строителни отпадъци – община Смолян 
3. „Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО „Теклен дол” в гр. Смолян – 

проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци“; 
4. Реконструкция и модерницаия на регионално депо за ТБО – Смолян подобект „Съоръжения за 

пречистване на инфлатирани води от депо за ТБО гр. Смолян“;  
5. Площадка за временно събиране на биоотпадъци от зелената система на града, дворове и 

гробищни паркове на гр. Смолян, местността „Вельовото“, землище с. Турян 
  II. Пътища и улици 

1. SML3301  / SML3258, Широка лъка - Солища / - Стикъл  - м.Бърцето; 
2. SML3247  / SML2248, Смилян – Букаците/ Люлка-Сивино 
3. SML2318  /ІІ-86, Бостина-кв. Устово/- Левочево 
4. SML3263  /ІІІ-866/ Стойките – Гращица, мах. Кайковска - /ІІІ-866/ 
5. SML2240  /ІІІ-866/ Смолян – Мугла; 
6. SML3246  /ІІІ-8683/ Арда – Гудевица-Гоздевица 
7. местен път – ІІІ – 8683 /Чокманово/ - мест. Варадил; 
8. местен път - / SML2240, Смолян-Мугла/ - информационен център Сосковче 
9. Ул. ”Петко Р.Славейков”- в т. ч. прилежащи стълбища – гр. Смолян; 
10. Изграждане на зона за отдих на ж.к. „Нов център”, гр. Смолян; 
11. Рехабилитация на пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър Берон”, гр. Смолян; 
12. Рехабилитация на  ул. „Спартак”, гр. Смолян; 
13. Рехабилитация на ул. „Хан Аспарух”, гр. Смолян; 
14. Рехабилитация на група улици – ул. „Снежанка”, ул. „Грудьо войвода”, ул. Елица и изграждане 

на прилежаща детска площадка, гр. Смолян; 
15. Ремонт пътища от общинска пътна мрежа в т. ч. Върбово,Солища 
16. Улица „Никола Петков“ гр.Смолян от о.т.94 до о.т.53 
17. Път (улица) от III-8641 Пампорово – Смолян до курортно ядро „Студенец“ 
18. „Път II 86 – ГПК“ гр. Смолян от км 0+396 до км.2+320; от км.96+560 до км.97+499; от 

км.97+499 до км.98+320; от км.97+905 до км.0+396. 
 
  III. Гробищни паркове 

1. Гробищен парк в кв. Устово; 
2. Гробищен парк в кв.Райково; 
3. Гробищен парк в Смолян; 

4. 4.   Гробищни паркове в населени места община Смолян 
  IV. Водоснабдяване и канализация 

1. Инженеринг-Реконструкция и доизграждане на Главен събирателен канал -курортни ядра 
Снежанка, Язовира, Студенец и Малина - Курортен комплекс Пампорово; 

2. Обект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян”; 
3. Рехабилитация на насипни язовирни стени и съоръженията към микроязовир „Лагера”, гр. 

Смолян;  
4. Рехабилитация на насипни язовирни стени и съоръженията към микроязовир „Кирянов гьол”, 

гр. Смолян;  
5. Обект „Пречистване на отпадните води с ПСОВ 2 за к.к. Пампорово” 
6. Обект „Интегрирано управление на водите на с. Смилян”; 
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7. Обект „Интегриран воден проект и ПСОВ на село Момчиловци”; 
8. Обект „Вътрешна водопроводна мрежа с. Могилица“; 
9. Обект „Външен водопровод с. Могилица – реконструкция по съществуващо трасе“; 
10. Обект „Водопровод битова и дъждовна канализация ул. „П. Р. Славейков“ 
11.  Водоснабдяване с.Фатово, с.Полковник Серафимово и Дом за стари хора; 
12.  „Допълнително водоснабдяване с. СМИЛЯН-ІІ-ри етап; 
13. Събирателен канал „Кетевска махала” ул Катя Ванчева; 
14. Групово водоснабдяване с. Стража и с. Орешец, общ. Смолян; 
15.  „Водоснабдяване с. Ряка – Община Смолян; 
16. „Канализационна мрежа с. Широка лъка; 

 
 
 
  V. Устройство на територията 

1. Обекти включени по договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/5-02/2012/019 по проект 
„Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на гр. Смолян” 

 

 

Николай Мелемов 

Кмет на Община Смолян                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   

 

   Съгласували,  

       инж. М. Цекова ........................... зам. Кмет на Община Смолян 

       В. Аръчкова ............................ директор д-ция „ФСДБ” 

       инж.Й.Щонов…………………………директор д-ция „УТОС“ 

       Изготвил, 

       инж. С. Измирлиева ......................... н-к отдел “ОС” 

 

 

 

 

 

 


