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ОТНОСНО: Продажба на Урегулиран поземлен имот ХХIХ-27 – за жилищно 

строителство, кв. 1 по плана на с. Славейно, община Смолян, ведно с масивна 

триетажна сграда и масивна едноетажна сграда - частна общинска собственост по  

реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 

публичeн търг с тайно наддаване                  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с постъпило инвестиционно намерение в Община Смолян и 

съгласно чл.35, ал.1, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.44, ал.1 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, предлагам на Вашето внимание приемането за продажба чрез  

публичен  търг с  тайно наддаване на следния имот – частна общинска собственост:  

Урегулиран поземлен имот  ХХIХ-27- за жилищно строителство с площ 

3070 кв.м. (три хиляди и седемдесет кв.м.), кв. 1 по плана на с. Славейно, община 

Смолян, ведно с масивна сграда на три етажа със застроена площ 128 кв.м. (сто 

двадесет и осем кв.м.) и масивна сграда на един етаж със застроена площ 35 кв.м. 

(тридесет и пет кв.м.), при граници на имота: УПИ ХVI – 463 – за жилищно 

строителство, улици и горски фонд, съгласно скица №40/27.03.2019г. на Община 

Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост №1967/24.04.2019г. 

Сградата разполага с ел. и В и К инсталации, дограмата е дървена. 

Покривната конструкция  е компрометирана с течове. Амортизирани и на места 

паднали и напукани мазилки по стените и таваните; амортизирани подови настилки 

и облицовки, амортизирана дограма, на места счупени стъкла. Като цяло 

състоянието на сградата е за ремонт. 

Горе описаният имот не е придобит съгласно чл. 54, ал.1 от ЗДС. 

За имота е изготвена експертна оценка от правоспособен оценител на пазарна 

стойност – 44 800 лева (четиридесет и четири хиляди и осемстотин лева), без 

ДДС, в т.ч. земя – 22 100 лева (двадесет и две хиляди и сто лева), без ДДС, 

сграда на три етажа – 21 760 лева (двадесет и една хиляди седемстотин и 

шестдесет лева) и сграда на един етаж – 940 лева (деветстотин и четиридесет 

лева). 

Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и на основание 

чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 44, 

ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8, т.12 и ал. 2 и чл. 27, ал.5 от Закона за местното 



самоуправление и местна администрация, предлагам на общинския съвет да 

приеме следните 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

        

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

общинска собственост за 2019 година, приета с Решение № 1021/30.01.2019 година 

на Общински съвет Смолян в Приложение №1 – Разпоредителни сделки на 

основание чл. 35 от Закона за общинската собственост – продажба на имоти и вещи 

– частна общинска собственост както следва: 

Урегулиран поземлен имот  ХХIХ-27- за жилищно строителство с площ 3070 

кв.м. (три хиляди и седемдесет кв.м.), кв. 1 по плана на с. Славейно, община 

Смолян, ведно с масивна сграда на три етажа със застроена площ 128 кв.м. (сто 

двадесет и осем кв.м.) и масивна сграда на един етаж със застроена площ 35 кв.м. 

(тридесет и пет кв.м.), при граници на имота: УПИ ХVI – 463 – за жилищно 

строителство, улици и горски фонд, съгласно скица №40/27.03.2019г. на Община 

Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост №1967/24.04.2019г. 

2. Приема справедлива пазарна стойност на Урегулиран поземлен имот  

ХХIХ-27- за жилищно строителство с площ 3070 кв.м. (три хиляди и седемдесет 

кв.м.), кв. 1 по плана на с. Славейно, община Смолян, ведно с масивна сграда на 

три етажа със застроена площ 128 кв.м. (сто двадесет и осем кв.м.) и масивна 

сграда на един етаж със застроена площ 35 кв.м. (тридесет и пет кв.м.), при 

граници на имота: УПИ ХVI – 463 – за жилищно строителство, улици и горски 

фонд, съгласно скица №40/27.03.2019г. на Община Смолян, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №1967/24.04.2019г., като първоначална цена на публичния 

търг с тайно наддаване в размер на 44 800 лева (четиридесет и четири хиляди и 

осемстотин лева), без ДДС, в т.ч. земя – 22 100 лева (двадесет и две хиляди и 

сто лева), без ДДС, сграда на три етажа – 21 760 лева (двадесет и една хиляди 

седемстотин и шестдесет лева) и сграда на един етаж – 940 лева (деветстотин и 

четиридесет лева). 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян откриването на процедура за продажба 

чрез публичен търг с тайно наддаване на гореописания имот – частна общинска 

собственост. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с тайно наддаване. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: / П / 

                 Николай Мелемов 

                     Кмет на Община Смолян 


