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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 

№ 835 
  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.03.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33 

 

ОТНОСНО: Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2022 година. Промяна статута на общински жилища. 

 
 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 

8, ал. 9 и чл. 42, ал. 2 от ЗОС 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2022г.”, приета с Решение № 687/22.12.2021г. на Общински съвет Смолян 

в Приложение 9 по чл. 43 и чл. 45 от Закона за общинската собственост както следва:  

1. Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Хаджи Хр. 

Попгеоргиев” № 18, жил. блок „Прогрес” № 1, вх. В, ап. № 13, с полезна площ 81,87 

кв.м., заедно с избено помещение № 13-В, с площ от 5,20 кв.м., АЧОС №1813/23.03.2015 

г. от Приложение 9, раздел II, т. 3, от фонд „за настаняване под наем на граждани с 

установени жилищни нужди“ по чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост да 

бъде описано в Приложение 9, раздел I, фонд „Резервни”. 
 

2. Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 4, жил. блок 

„ДЦ-14”, ап. №57, с полезна площ 22,05 кв.м. АЧОС № 1808/19.03.2015 г. от Приложение 

9, раздел II, т. 55, от фонд „за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди“ по чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост да бъде описано в 

Приложение 9, раздел I, фонд „Резервни”. 

 

3. Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, ул. „Наталия” № 5, жил. блок  

„Извор” № 1, вх. Б, ап. № 11, с полезна площ 127.22 кв.м., ведно с избено помещение 

№11, с площ 7.35 кв.м. и таванско помещение № 10 с полезна площ 11.83 кв.м., АЧОС 

№1808/19.03.2015 г. от Приложение 9, раздел II, т. 76, от фонд „за настаняване под наем 

на граждани с установени жилищни нужди“ по чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост да бъде описано в Приложение 9, раздел I, фонд „Резервни”. 
 

4. Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух” № 4, жил. блок 

„Бивша административна сграда на БКС”, ап. №3, с полезна площ 68.78 кв.м., от 

Приложение 9, раздел III, т. 2, от фонд „Ведомствени“ по чл. 42, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост да бъде описано в Приложение 9, раздел I, фонд „Резервни”. 
 

5. Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух” № 4, жил. блок 

„Бивша административна сграда на БКС”, ап. №4, с полезна площ 90.07 кв.м., от 
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Приложение 9, раздел III, т. 3, от фонд „Ведомствени“ по чл. 42, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост да бъде описано в Приложение 9, раздел I, фонд „Резервни”. 
 

6. Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров” № 

2, жил. блок ”Б-2”, вх. Б, ап. № 29, с полезна площ 37.59 кв.м., ведно с избено помещение 

№ 31 с площ 3.73 кв.м, АЧОС № 1755/27.03.2014 г. от Приложение 9, раздел I, т. 1, от 

фонд „Резервни“ по чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост да бъде описано в 

Приложение 9, раздел II, фонд „за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди ”. 
 

7. Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, кв. Райково, ул. „Малчика” № 45, 

жил. блок „ДАП”, вх. А, ет. 4, ап. № 12, с полезна площ 32.00 кв.м,                                                                                                   

АЧОС № 1755/27.03.2014 г. да бъде добавен в Приложение 9, раздел II, да бъде описан в 

Приложение 9, раздел II, фонд „за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди ”. 
 

8. Поради грешно вписан общински жилищен имот в Годишната програма за 2022 

г. на Община Смолян в Приложение 9, раздел II, т. 73, от Решение № 687/22.12.2021 г. 

на Общински съвет – Смолян, жилищен имот - апартамент № 26, вх. Б, жил. блок „ДАП“, 

ул. „Малчика“ № 45, гр. Смолян да се чете: жилищен имот - апартамент с адрес гр. 

Смолян, кв. Райково, ул. „Малчика” № 45, жил. блок „ДАП”, вх. А, ап. № 21. 
 

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

изпълнение на горното решение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


