
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  инж. МАРИАНА   ЦЕКОВА 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

ОТНОСНО: Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна 

общинска собственост. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Във връзка с отпаднало предназначение на поземлен имот № 29 с площ 256 кв.м., 

ведно с масивна сграда със застроена площ 100 кв.м. на 1 етаж, околовръстен полигон на с. 

Катраница, общ. Смолян, при граници: от две страни общински имот и път, актуван с акт за 

публична общинска собственост № 1103/18.03.20136 год.  

 След направен оглед се установи, че  състоянието на сградата е за ремонт. На много 

места по стените и таваните има напукана мазилка, амортизирани врати и прозорци, ел. 

инсталацията е изцяло за ремонт. Компрометирана е обшивката по стрехите, липсва 

отводняване, което е довело до компрометиране на външната мазилка.  

 Към момента Община Смолян не разполага с необходимите средства за извършване на 

основен ремонт на сградата, която в лошо състояние.  

 Съгласно, което предлагам да бъде гореописаният общински имот преобразуван от 

публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

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

8 и ал.2, чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, 

ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предлагам на Общинския 

съвет да вземе следните  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост поземлен 

имот № 29 с площ 256 кв.м., ведно с масивна сграда със застроена площ 100 кв.м. на 1 етаж, 

околовръстен полигон на с. Катраница, общ. Смолян, при граници: от две страни общински 

имот и път, актуван с акт за публична общинска собственост № 1103/18.03.20136 год.  

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта документ 

/Акт за частна общинска собственост/. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: / П /   

инж. МАРИАНА   ЦЕКОВА 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

оправомощена със Заповед №РД-0011/08.01.2021г.  

на кмета на Община Смолян   

   
 

  


