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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай Тодоров Мелемов  
Кмет на Община Смолян 

     
ОТНОСНО: Замяна на част от общински поземлен имот с идентификатор 
67653.917.607 по кадастралната карта на гр. Смолян с част от поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.728 по кадастралната карта на гр. Смолян собственост на 
„ТЕРРА НОСТРА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ( Дълбокото дере) 

 
 
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
  
             Със Заповед № УТР-033 от 01.06.2017 год. на Кмета на Община Смолян и Протокол № 21 
от 30.05.2018 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията е допуснато 
изработване на частично изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване за Урегулиран поземлен имот ХХХVІІ, Урегулиран поземлен имот VІ и улична 
регулация, кв. 1 по плана на гр. Смолян . 
           „ТЕРРА НОСТРА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е собственик съгласно Нотариален акт за покупко-
продажба на недвижим имот № 95, том III, дело 423/11.05.2018 год. на поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.728 с площ от 401 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване 
(до 10 m), трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 67653.917.772, 
67653.917.774, 67653.917.607, от които 305 (триста и пет) кв.м. се присъединяват към поземлeн 
имот с идентификатор 67653.917.607 целия с площ 2913 кв.м., трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при граници: 
67653.917.910, 67653.917.728, 67653.917.724, кв. 1 по плана на гр. Смолян, улична регулация, 
публична общинска собственост. 
 В замяна „ТЕРРА НОСТРА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД получава 262,00 кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.607  целия с площ 2913 кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при граници: 67653.917.910,  
67653.917.728, 67653.917.724, кв. 1 по плана на гр. Смолян, публична общинска собственост, които 
се присъединяват към поземлен имот с идентификатор 67653.917.910 с площ 2056 кв.м., трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 
10m), кв. 1 по плана на гр. Смолян  

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

Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т. 8 
и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, от Закона за 
общинската собственост и чл. 5, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, чл. 8, ал. 9, т. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 40, 
ал. 1  във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за устройство на територията и чл.40. ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, предлагам на Общинския съвет да вземе следните   
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 
               1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост, поради 
отпаднало предназначение 262,00 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67653.917.607  целия с 
площ 2913 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 
ползване: за второстепенна улица, при граници: 67653.917.910, 67653.917.728, 67653.917.724, кв. 1 
по плана на гр. Смолян, публична общинска собственост, които се присъединяват към поземлен 
имот с идентификатор 67653.917.910 с площ 2056 кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), кв. 1 по плана на гр. 
Смолян.  
 2. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2018 година приета с Решение № 658/21.12.2017г. на Общински съвет Смолян в 
Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от от Закона за 
устройство на територията, допълва 262,00 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67653.917.607 
целия с площ 2913 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 
ползване: за второстепенна улица, при граници: 67653.917.910, 67653.917.728, 67653.917.724, кв. 1 
по плана на гр. Смолян, публична общинска собственост, които се присъединяват към поземлен 
имот с идентификатор 67653.917.910 с площ 2056 кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), кв. 1 по плана на гр. 
Смолян.  
 3. Дава съгласие за замяна на реална част от общински поземлен с площ от 262,00 кв.м. от 
поземлен имот с идентификатор 67653.917.607  целия с площ 2913 кв.м.,  трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при граници: 
67653.917.910, 67653.917.728, 67653.917.724, кв. 1 по плана на гр. Смолян, публична общинска 
собственост, които се присъединяват към поземлен имот с идентификатор 67653.917.910 с площ 
2056 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване (до 10m), кв. 1 по плана на гр. Смолян. В замяна Община Смолян получава 305 (триста и 
пет) кв.м. реални части присъединяващи се към поземлeн имот с идентификатор 67653.917.607 
целия с площ 2913 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 
ползване: за второстепенна улица, при граници: 67653.917.910,  67653.917.728, 67653.917.724, кв. 1 
по плана на гр. Смолян, улична регулация, публична общинска собственост. 
 4. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за замяна, като разходите по 
извършване на замяната се поемат от „ТЕРРА НОСТРА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

5. Заменителите се задължават да нямат претенции относно заплащането на разликите 
между финансовите стойности на заменените имоти. 

 
 
 
 

 ВНОСИТЕЛ: /П/ 
 Николай Мелемов  
 Кмет на Община Смолян    
 
 
 
 
 


