
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  Николай Мелемов - Кмет на Община Смолян 

 

 

ОТНОСНО: Допълване Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021 година. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със заявление с  вх. № ОС000865/02.08.2021 год. Федя Романов и Сирма Романова, 

желаят да сключат предварителен договор с Община Смолян във връзка с представено частично 

изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за Урегулиран 

поземлен имот I – 501.91, 501.772, Урегулиран поземлен имот III-48 и Урегулиран поземлен 

имот IV – 50, кв. 16 по плана на с. Арда, общ. Смолян. 

С Решение № 623/30.09.2021 г. е дадено съгласие за сключване на предварителен 

договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 

00597.501.92 по кадастралната карта на с. Арда, общ. Смолян, като в случая е необходимо да 

бъде допълнена Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 г. 

 

Уважаеми  общински съветници, предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 8 и ал. 2, и чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 

35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство 

на територията, предлагам на Общинския съвет да вземе следните  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 

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

собственост за 2021 година, приета с Решение № 395/22.12.2020 година на Общински съвет 

Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от от 

Закона за устройство на територията, допълва 512 (петстотин и дванадесет) кв. м. от поземлен 

имот с идентификатор 00597.501.92 (пет девет седем точка пет нула едно точка девет двe) с 

площ от 572.00 кв.м. /петстотин седемдесет и два кв.м. /с начина на трайно ползване: незастроен 

имот за жилищни нужди, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 

00597.501.772, 00597.501.93, 00597.501.867, 00597.501.802, УПИ III-48 в кв.16, актуван с акт за 

частна общинска собственост № 2159/09.09.2021 год.  

 

ВНОСИТЕЛ: /П/   

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 


