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ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общински 

поземлени имоти с идентификатори 67653.926.339 и 67653.926.332 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян в полза на 

Областния управител на област Смолян за изграждане на обект: „Нова 

подпорна стена по десния бряг на р. Черна в участъка под гробищния парк в кв. 

Устово – гр. Смолян“ по изпълнение на проект „Cross Border Planning and 

Infrastructure Measures for Flood Protection“, с акроним Flood Protection по 

Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – 

България“ 2014 – 2020 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с изпълнение на проект „Cross Border Planning and 

Infrastructure Measures for Flood Protection“, с акроним Flood Protection по 

Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – 

България“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към 

климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 5b: „Насърчаване 

на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, 

осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за 

управление на бедствия“, съгласно договор за предоставяне безвъзмездна 

финансова помощ №В3.5b.01 от 11.09.2017г. в гр. Смолян, кв. Устово е 

предвидено изграждане на нов обект, с възложител Областния управител на 

област Смолян, именно: „ Нова подпорна стена по десния бряг на р. Черна в 

участъка под гробищния парк в квартал Устово-гр. Смолян“. 

Подпорната стена е монолитна, ъглова, стоманобетонна, със следните 

характеристики: дължина 156,55м, височина от 4,00м до 7,00м, обезопасена с 

метален парапет и еластична ограда. Подпорната стена ще се изгражда от 

съществуваща стена до края на гробищния парк. За нея е издадена виза за 

проектиране от Главния архитект на община Смолян от 31.12.2019г. 

 

Подпорната стена, предмет на проекта ще се изгражда в следните имоти 

– общинска собственост: 

Поземлен имот с идентификатор 67653.926.339, целия с площ 867 кв.м., 

с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение 

на територията: урбанизирана по кадастрална карта на гр. Смолян, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори: 67653.926.131, 67653.926.132, 



67653.926.327, 67653.926.332, 67653.926.363, 67653.926.394, 67653.926.49, 

67653.926.7, 67653.926.8, 67653.926.9, със засегната площ 13 кв.м. 

Поземлен имот с идентификатор 67653.926.332, целия с площ 9414 кв.м., 

с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение 

на територията: урбанизирана по кадастрална карта на гр. Смолян, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори: 6765.926.170, 67653.926.171, 

67653.926.172, 67653.926.173, 67653.926.175, 67653.926.176, 67653.926.22, 

67653.926.23, 67653.926.25, 67653.926.26, 67653.926.29, 67653.926.30, 

67653.926.31, 67653.926.317, 67653.926.318, със засегната площ 74 кв.м.   

Тъй като целта на проекта „Cross Border Planning and Infrastructure 

Measures for Flood Protection“ е да се реализира строителство в имоти – 

публична общинска собственост, а по смисъла на чл. 37 от Закона за 

общинската собственост право на строеж се учредява върху имот – частна 

общинска собственост, поради което е необходимо вида на собствеността да 

се преобразува от публична в частна за срока на проекта, като след неговата 

реализация задължително вида на собствеността отново ще бъде 

преобразувана в публична. 

Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното за използване 

на предоставената възможност за изграждане на нова подпорна стена по 

десния бряг на р. Черна в участъка под гробищния парк в квартал Устово, гр. 

Смолян, чрез финансиране от Програмата „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България“ 

2014 – 2020 и на основание чл.21, ал.1, т.8 чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация и чл. 6, ал.1, ал.3 и чл. 8, ал.1, ал.9 и 

чл.37, ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост и чл. 54 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

предлагам на общинския съвет да приеме следните 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост, поради отпаднало предназначение 13 кв.м., представляващи част 

от поземлен имот с идентификатор 67653.926.339, целия с площ 867 кв.м., с 

начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение на 

територията: урбанизирана по кадастрална карта на гр. Смолян, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори: 67653.926.131, 67653.926.132, 

67653.926.327, 67653.926.332, 67653.926.363, 67653.926.394, 67653.926.49, 

67653.926.7, 67653.926.8, 67653.926. 

2. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост, поради отпаднало предназначение 74 кв.м., представляващи част 

от поземлен имот с идентификатор 67653.926.332, целия с площ 9414 кв.м., с 

начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение на 

територията: урбанизирана по кадастрална карта на гр. Смолян, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори: 6765.926.170, 67653.926.171, 

67653.926.172, 67653.926.173, 67653.926.175, 67653.926.176, 67653.926.22, 

67653.926.23, 67653.926.25, 67653.926.26, 67653.926.29, 67653.926.30, 

67653.926.31, 67653.926.317, 67653.926.318. 



  3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост за 2020 година, приета с Решение № 60/30.12.2019 

година на Общински съвет Смолян в Приложение №4 – Разпоредителни 

сделки на основание чл. 37 и чл.38 от ЗОС – 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 както следва: 

- 13 кв.м., представляващи част от поземлен имот с идентификатор 

67653.926.339, целия с площ 867 кв.м., с начин на трайно ползване: за 

второстепенна улица, трайно предназначение на територията: урбанизирана по 

кадастрална карта на гр. Смолян, при съседи: поземлени имоти с 

идентификатори: 67653.926.131, 67653.926.132, 67653.926.327, 67653.926.332, 

67653.926.363, 67653.926.394, 67653.926.49, 67653.926.7, 67653.926.8, 

67653.926. 

- 74 кв.м., представляващи част от поземлен имот с идентификатор 

67653.926.332, целия с площ 9414 кв.м., с начин на трайно ползване: за 

второстепенна улица, трайно предназначение на територията: урбанизирана по 

кадастрална карта на гр. Смолян, при съседи: поземлени имоти с 

идентификатори: 6765.926.170, 67653.926.171, 67653.926.172, 67653.926.173, 

67653.926.175, 67653.926.176, 67653.926.22, 67653.926.23, 67653.926.25, 

67653.926.26, 67653.926.29, 67653.926.30, 67653.926.31, 67653.926.317, 

67653.926.318. 

4. Да се учреди в полза на Областния управител на област Смолян 

безвъзмездно право на строеж за изграждане на подпорна стена с обща 

дължина 156.55 м, попадаща в поземлен имот с идентификатор 67653.926.339, 

целия с площ 867 кв.м., с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, 

трайно предназначение на територията: урбанизирана по кадастрална карта на 

гр. Смолян, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 67653.926.131, 

67653.926.132, 67653.926.327, 67653.926.332, 67653.926.363, 67653.926.394, 

67653.926.49, 67653.926.7, 67653.926.8, 67653.926, с площ на стената 13 кв.м. и 

в поземлен имот с идентификатор 67653.926.332, целия с площ 9414 кв.м., с 

начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение на 

територията: урбанизирана по кадастрална карта на гр. Смолян, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори: 6765.926.170, 67653.926.171, 

67653.926.172, 67653.926.173, 67653.926.175, 67653.926.176, 67653.926.22, 

67653.926.23, 67653.926.25, 67653.926.26, 67653.926.29, 67653.926.30, 

67653.926.31, 67653.926.317, 67653.926.318, с площ на стената 74 кв.м. 

5. Дава съгласие Областен управител на Област Смолян да изпълни като 

възложител обект: „Нова подпорна стена по десния бряг на р. Черна в 

участъка под гробищния парк в кв. Устово – гр. Смолян“, която попада в 

поземлен имот с идентификатор 67653.926.339, целия с площ 867 кв.м., с 

начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение на 

територията: урбанизирана по кадастрална карта на гр. Смолян, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори: 67653.926.131, 67653.926.132, 

67653.926.327, 67653.926.332, 67653.926.363, 67653.926.394, 67653.926.49, 

67653.926.7, 67653.926.8, 67653.926, с площ на стената 13 кв.м. и в поземлен 

имот с идентификатор 67653.926.332, целия с площ 9414 кв.м., с начин на 



трайно ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение на 

територията: урбанизирана по кадастрална карта на гр. Смолян, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори: 6765.926.170, 67653.926.171, 

67653.926.172, 67653.926.173, 67653.926.175, 67653.926.176, 67653.926.22, 

67653.926.23, 67653.926.25, 67653.926.26, 67653.926.29, 67653.926.30, 

67653.926.31, 67653.926.317, 67653.926.318, с площ на стената 74 кв.м. 

6. Дава съгласие Община Смолян да придобие изградения обект: „Нова 

подпорна стена по десния бряг на р. Черна в участъка под гробищния парк в 

кв. Устово – гр. Смолян“, която попада в поземлен имот с идентификатор 

67653.926.339, целия с площ 867 кв.м., с начин на трайно ползване: за 

второстепенна улица, трайно предназначение на територията: урбанизирана по 

кадастрална карта на гр. Смолян, при съседи: поземлени имоти с 

идентификатори: 67653.926.131, 67653.926.132, 67653.926.327, 67653.926.332, 

67653.926.363, 67653.926.394, 67653.926.49, 67653.926.7, 67653.926.8, 

67653.926, с площ на стената 13 кв.м. и в поземлен имот с идентификатор 

67653.926.332, целия с площ 9414 кв.м., с начин на трайно ползване: за 

второстепенна улица, трайно предназначение на територията: урбанизирана по 

кадастрална карта на гр. Смолян, при съседи: поземлени имоти с 

идентификатори: 6765.926.170, 67653.926.171, 67653.926.172, 67653.926.173, 

67653.926.175, 67653.926.176, 67653.926.22, 67653.926.23, 67653.926.25, 

67653.926.26, 67653.926.29, 67653.926.30, 67653.926.31, 67653.926.317, 

67653.926.318, с площ на стената 74 кв.м. 

7. Възлага на кмета на община Смолян да извърши необходимите 

действия по изпълнение на настоящото решение, в това число да издаде 

съответна заповед и да сключи договор за учредяване безвъзмездно право на 

строеж.  

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

                 Николай Мелемов 

                     Кмет на Община Смолян 

 
  


