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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 648 
  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 28 

 

ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с 

идентификатор 67653.917.794 по кадастралната карта на гр. Смолян – частна общинска 

собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 

– кмет на община Смолян, на основание чл. 8, ал. 9 и чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост във връзка с и чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12, и чл. 27, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация, 

 

Р Е Ш И: 

 

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

общинска собственост за 2021 година приета с Решение № 395/22.12.2020. на 

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

37 и чл. 38 от Закона за общинската собственост, допълва 86 (осемдесет и шест) кв.м., 

на II нива (допълващо застрояване) към  сграда с идентификатор 67653.917.794.1 (шест 

седем шест пет три точка девет едно седем точка седем девет четири точка едно), с 

предназначение: жилищна сграда - еднофамилна със застроена площ 121 (сто двадесет 

и един) кв.м по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-

14/10.05.2005 год. на Изпълнителен директор на АГКК разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.917.794 (шест седем шест пет три точка девет едно седем точка 

седем девет четири) с площ от 638.00 кв.м. /шестстотин тридесет и осем кв.м. /с начин 

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

територията: урбанизирана, при граници: 67653.917.389, 67653.917.516, 67653.917.381, 

67653.917.702, 67653.917.793, УПИ III в кв.189, който е частна общинска собственост 

на основание Акт за частна общинска собственост № 2164/05.10.2021 год.  

2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на пристрояване 

на наследници на Петър Димков в размер на 86 (осемдесет и шест) кв.м., на II нива 

(допълващо застрояване) към сграда с идентификатор 67653.917.794.1 (шест седем 

шест пет три точка девет едно седем точка седем девет четири точка едно), с 

предназначение: жилищна сграда - еднофамилна със застроена площ 121 (сто двадесет 

и един)  кв.м по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-

14/10.05.2005 год. на Изпълнителен директор на АГКК разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.917.794 (шест седем шест пет три точка девет едно седем точка 

седем девет четири) с площ от 638.00 кв.м. /шестстотин тридесет и осем кв.м. /с начин 

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

територията: урбанизирана, при граници: 67653.917.389, 67653.917.516, 67653.917.381, 
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67653.917.702, 67653.917.793, УПИ III в кв.189, който е частна общинска собственост 

на основание Акт за частна общинска собственост № 2164/05.10.2021 год. на стойност 

1118,00 (хиляда сто и осемнадесет) лева без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия 

по изпълнение на горното решение. 

 

29-25-25     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


