
 

 

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  
Кмет на Община Смолян 

 
ОТНОСНО: Замяна на самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.282.1.15 и самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.915.282.1.16 за общински равностоен имот (гр. Смолян, ул. Хан Персиан № 11, жилищен 
блок ОУС) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Община Смолян е постъпило заявление с вх.№ДЛ006398/29.06.2018 г. от „Български пощи“ ЕАД, с 
което предлага замяна на следните недвижими имоти:  самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.282.1.15 
с площ 143,62 кв.м., с предназначение: за търговска дейност, с граници: на същия етаж: 67653.915.282.1.16 и 
67653.915.282.1.14, под обекта: 67653.915.282.1.12 и 67653.915.282.1.11, над обекта: 67653.915.282.1.20, 
67653.915.282.1.19, 67653.915.282.1.18 и 67653.915.282.1.17, ведно със складово помещение № 1 с площ 6,08 кв.м. 
ведно със съответните идеални части от общите части на сградата с идентификатор 67653.915.282.1 и 
съответните идеални части от правото на строеж в поземлен имот с идентификатор 67653.915.282 по 
кадстралните карти и карти и кадастралните регистри на гр. Смолян, с административен адрес: гр. Смолян, ул. 
Хан Персиян № 11, вх. Б, ет. 1 и   самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.282.1.16 с площ 66,26 кв.м., с 
предназначение: за търговска дейност, с граници: на същия етаж: 67653.915.282.1.15, под обекта: 
67653.915.282.1.12, над обекта: 67653.915.282.1.20, ведно със съответните идеални части от общите части на 
сградата с идентификатор 67653.915.282.1 и съответните идеални части от правото на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 67653.915.282 по кадстралните карти и карти и кадастралните регистри на гр. Смолян, с 
административен адрес: гр. Смолян, ул. Хан Персиян № 11, вх. А, ет. 1 

Към настоящия момент в Община Смолян не разполага със свободни жилищни имоти (апартаменти), както 
и с равностойни незастроени имоти и гореописаните имоти не представляват интерес за задоволяване на 
обществените потребности от местно значение. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местна администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, предлагам на Общинския съвет да вземе 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 1. Отказва да извърши разпоредителни сделки  касаещи самостоятелен обект с идентификатор 

67653.915.282.1.15 с площ 143,62 кв.м., с предназначение: за търговска дейност, с граници: на същия етаж: 
67653.915.282.1.16 и 67653.915.282.1.14, под обекта: 67653.915.282.1.12 и 67653.915.282.1.11, над обекта: 
67653.915.282.1.20, 67653.915.282.1.19, 67653.915.282.1.18 и 67653.915.282.1.17, ведно със складово помещение 
№ 1 с площ 6,08 кв.м. ведно със съответните идеални части от общите части на сградата с идентификатор 
67653.915.282.1 и съответните идеални части от правото на строеж в поземлен имот с идентификатор 
67653.915.282 по кадстралните карти и карти и кадастралните регистри на гр. Смолян, с административен адрес: 
гр. Смолян, ул. Хан Персиян № 11, вх. Б, ет. 1 и  самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.282.1.16 с площ 
66,26 кв.м., с предназначение: за търговска дейност, с граници: на същия етаж: 67653.915.282.1.15, под обекта: 
67653.915.282.1.12, над обекта: 67653.915.282.1.20, ведно със съответните идеални части от общите части на 
сградата с идентификатор 67653.915.282.1 и съответните идеални части от правото на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 67653.915.282 по кадстралните карти и карти и кадастралните регистри на гр. Смолян, с 
административен адрес: гр. Смолян, ул. Хан Персиян № 11, вх. А, ет. 1, собственост на „Български пощи“ ЕАД. 

 
 
 
 

ВНОСИТЕЛ:    /П/                                                                                                                                                                                                     
                      /Н. МЕЛЕМОВ/ 


