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ДО                                                                                                                                                        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  ВЕНЕРА АРЪЧКОВА - Председател на Общински съвет – Смолян  

     

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решения № 264, прието на Общински съвет – Смолян на заседание, 

проведено на 13.08.2020г. по Протокол № 13. 

  
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 264/13.08.2020 г. органът на местното самоуправление е взел 

решение, с което: 

 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост, 
поради отпаднало предназначение поземлен имот с идентификатор 00597.501.899 с 

площ от 928 кв.м.  начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, УПИ ХI-228 за жилищно строителство в 

кв.29 по плана на с. Арда, общ. Смолян, при граници: 00597.501.863, 00597.501.822, 

00597.501.231, 00597.501.232, актуван с Акт за публична общинска собственост № 

1233/21.02.2020 год., вписан в ЗС/ПВ под № 3, том ІІ, дело 99/2020 год.  

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

собственост за 2020 година приета с решение № 60/30.12.2019 год. в Приложение № 12 

– Разпоредителни сделки на основание 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 

допълва поземлен имот с идентификатор поземлен имот с идентификатор 00597.501.899 

с площ от 928 кв.м.  начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, УПИ ХI-228 за жилищно строителство в 

кв.29 по плана на с. Арда, общ. Смолян, при граници: 00597.501.863, 00597.501.822, 

00597.501.231, 00597.501.232, актуван с Акт за публична общинска собственост № 

1233/21.02.2020 год., вписан в ЗС/ПВ под № 3, том ІІ, дело 99/2020 год.  

3. Дава съгласие Община Смолян да дари без право на разпореждане на Диана 

Шкодрова поземлен имот с идентификатор 00597.501.899 с площ от 928 кв.м. начин на 

трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, УПИ ХI-228 за жилищно строителство в кв.29 по плана на с. Арда, общ. 

Смолян, при граници: 00597.501.863, 00597.501.822, 00597.501.231, 00597.501.232, 

актуван с Акт за публична общинска собственост № 1233/21.02.2020 год., вписан в 

ЗС/ПВ под № 3, том ІІ, дело 99/2020 год.  на стойност  11 600,00 (единадесет хиляди и  

шестстотин)  лева без ДДС. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия по 

изпълнение на горното решение. 
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В Писмо № АП-03-09-1335/27.08.2020 г. на Областния управител се посочва, че 

същото е незаконосъобразно. 

Със Заповед № АП-03-14-270/27.08.2020 г. Областния управител връща Решение 

№ 264/13.08.2020 г. като незаконосъобразно за ново обсъждане. 

На основание чл. 21, ал. 2 и  чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и Заповед № АП-03-14-

270/27.08.2020 г.  на Областен управител на област Смолян, предлагам Общински съвет-

Смолян, да приемe следното 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

1. Общински съвет – Смолян  ОТМЕНЯ Решение № 264, прието на заседание, по 

Протокол № 13 от 13.08.2020 г., поради неговата незаконосъобразност. 
 

 
 

 
ВНОСИТЕЛ:  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 
 

 Председател на Общински съвет – Смолян  


