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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на Община Смолян 
 

 
         Относно: Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост за 2017 година. Промяна статута на общински 
жилища. 

 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
                

С Решение № 346/16.12.2016г. Общински съвет – Смолян е приел „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 
година“. 

1.  Поради грешно вписан общински жилищен имот в Годишната  програма за 
2017г. на Община Смолян в Приложение 9, раздел III, т. 4, от Решение № 
346/16.12.2016г. на Общински съвет – Смолян, жилищен имот - апартамент № 6, вх. 
А, жил. блок „Извор“ № 1, ул. „Наталия“ № 5, гр. Смолян вписан във фонд 
„Ведомствени“, е необходимо да премине във Приложение 9,раздел II, фонд „за 
настаняване под наем на граждани с установени нужди“. 

2. Във връзка с необходимостта от попълването на фонд „Ведомствени 
жилища”, е необходимо да бъде изменена годишната програма за 2017г. в частта 
както следва : Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан 
Шукеров ” № 16, жил. блок ”Подвис”, ап. № 4, с полезна площ от 73.91 кв.м. 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 III, фонд 
„Ведомствени”. 

Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и на основание чл. 21, 
ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл.42, ал. 2 от ЗОС, предлагам на Общинския 
съвет да вземе следните решения. 

                                            
                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

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

общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение № 346/16.12.2016г. на Общински 
съвет Смолян в Приложение 9 по чл. 43 и чл. 45 от Закона за общинската 
собственост както следва: Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, ул. 
„Наталия“ № 5,  ап. № 6, вх. А, жил. блок „Извор“ № 1, от Приложение 9, Раздел III,  
фонд „ Ведомствени жилища”,  ред 4 се премества в Приложение №9, раздел II 94, 
фонд „за настаняване под наем на граждани с установени жилищни  нужди“, частна 
общинска собственост. 



2. Изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение № 346/16.12.2016г. на Общински 
съвет Смолян в Приложение 9 по чл. 43 и чл. 45 от Закона за общинската 
собственост както следва: Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, кв. Устово, 
ул.”Братан Шукеров ” № 16, жил. блок ”Подвис”, ап. № 4, с полезна площ от 73.91 
кв.м. от Приложение 9, раздел I, т. 1/ по чл. 42, ал.2 от Закона за общинската 
собственост да бъде описано в Приложение 9, раздел III, Описание на имотите под 
наем от таблицата във фонд „ Ведомствени”. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия 
по изпълнение на горното решение. 

 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
 
Николай Мелемов 
Кмет на Община Смолян 
 

 

 

 

 

 


