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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 

№ 686 
  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.12.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 30 
 

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2021 г. по реда 

на чл. 66а от Закона за общинската собственост 
 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – кмет на община Смолян, на основание чл.66а от Закона за общинската 

собственост, както и чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 24 и ал. 2, чл. 27, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2021 г. 

2. Приема приходите както следва: 

2.1. Продажби на имоти частна общинска собственост по чл. 35 от ЗОС – 463 132 

лева; 

2.2. Продажби по чл. 36 от ЗОС – за прекратяване на съсобственост върху имоти 

между общината, държавата, физически и юридически лица – 541 лева; 

2.3. Продажби по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ – когато с план за регулация се променят 

границите на УПИ – общинска собственост – 53 563 лева; 

2.4. Продажби по чл. 37, чл. 38 от ЗОС за учредяване право на строеж върху имоти – 

частна общинска собственост – 1679 лева; 

2.5. Продажби на жилищни имоти по чл. 47  от ЗОС – 51 262 лева; 

2.6. Приходи от учредяване на сервитут за право на прокарване на отклонения от 

общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 8 445 лева; 

2.7. Приходи от добив на дървесина от извън горски територии – общинска 

собственост – 558 877 лева; 

2.8. Приходи от административни услуги – 147 451 лева; 

2.9. Приходи от наеми на общински помещения, сгради, имущество – 169 336 лева; 

2.10. Приходи от наеми на жилищни имоти – 48 820 лева; 

2.11. Приходи от наеми на терени  (чл. 56 от ЗУТ) – 17 075 лева; 

2.12. Приходи от наеми на земеделски земи – 69 338 лева; 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


