
 ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  Николай Мелемов 

Кмет на Община Смолян 

 

    ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 1156 от 23.02.2023 г. на 

Общински съвет – Смолян. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

В Решение № 1156/23.02.2023 год. на Общинският съвет се дава съгласие Община 

Смолян да учреди възмездно право на строеж за изграждане на БКТП в размер на 6,09 

(шест цяло и девет) кв.м. в  поземлен имот с идентификатор 67653.175.513 с площ 21.00 

кв.м. /двадесет и един кв.м. /начин на трайно ползване: За електроенергийно 

производство, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 

поземлен имот с идентификатор 67653.175.12 и поземлен имот с идентификатор 

67653.175.13, образуващ УПИ І - за БКТП, кв. 303 по плана на гр. Смолян,  актуван с Акт 

за частна общинска собственост № 2223/07.02.2023 год., като не е упоменат 

приобретателят на правото на строеж, в диспозитива на решението, поради допусната 

техническа грешка. 

Предвид горното, е необходимо да се направи изменение и допълнение на 

Решение № 1156/23.02.2023. на Общински съвет - Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 

и т. 12 и ал. 2, чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, чл. 62, ал.2  от Закона за енергетиката, чл. 8, ал. 9, т.2 и чл. 37, ал. 4, т. 4 

от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 52, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и предлагам на 

общинския съвет да приеме следното 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И Е: 

I. Общински съвет – Смолян изменя и допълва в т. 1 и т. 2 в Решение № 

1156/23.02.2023 г.,  със следният текст:  

т. 1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2023 година, приета с Решение № 1054/30.12.2022г. на 

Общински съвет Смолян в Приложение № 4 – Разпоредителни сделки на основание чл. 

37 и чл. 38 от Закона за общинската собственост, както следва: учредяване възмездно 

право на строеж  на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за изграждане на БКТП в размер 

на 6,09 (шест цяло и девет) кв.м. в поземлен имот с идентификатор 67653.175.513 с площ 

21.00 кв.м. /двадесет и един кв.м. /начин на трайно ползване: За електроенергийно 

производство, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 

поземлен имот с идентификатор 67653.175.12 и поземлен имот с идентификатор 

67653.175.13, образуващ УПИ І - за БКТП, кв. 303 по плана на гр. Смолян,  актуван с Акт 

за частна общинска собственост № 2223/07.02.2023 год.  

  т. 2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на строеж на 

„Електроразпределение Юг“ ЕАД за изграждане на БКТП в размер на 6,09 (шест цяло 

и девет) кв.м. в  поземлен имот с идентификатор 67653.175.513 с площ 21.00 кв.м. 



/двадесет и един кв.м. /начин на трайно ползване: За електроенергийно производство, 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: поземлен имот с 

идентификатор 67653.175.12 и поземлен имот с идентификатор 67653.175.13, образуващ 

УПИ І - за БКТП, кв. 303 по плана на гр. Смолян,  актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2223/07.02.2023 год.,  на стойност 55,00 лева (петдесет и пет лева),  без 

ДДС.  

 II. В останалата част решението остава непроменено, като настоящото решение е 

неразделна част от решение № 1156/23.02.2023 г. на Общински съвет – Смолян. 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

Николай Мелемов 

Кмет на Община Смолян 
 

 

 

 


