
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на Община Смолян 

     

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 

от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на Община Смолян е постъпило заявление с вх. № 

ИРОС001177/22.11.2017 год. от Зейди Адилиев Парунски,  за прекратяване на 

съсобственост  чрез изкупуване на 6/563 идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 67547.501.448  (шест, седем, пет, четири седем, точка, пет, нула, 

едно, точка, четири, четири, осем) целия с площ от 563,00 (петстотин шестдесет 

и три) кв.м., с начин на трайно ползване (до 10 m), трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, при граници: 67547.501.1457 (шест, седем, пет, 

четири седем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, пет, седем), 

67547.501.1458 (шест, седем, пет, четири седем, точка, пет, нула, едно, точка, 

едно, четири, пет, осем), 67547.51.460 (шест, седем, пет, четири седем, точка, 

пет, нула, едно, точка, четири, шест, нула) , актувани с Акт за частна общинска 

собственост № 1912/23.01.2018 год.  

Купувачът Зейди Адилиев Парунски е собственик на 558/563 ид.ч. от 

поземлен имот с идентификатор 67547.501.448 на основание Нотариален акт № 

2199, том ХІ, дело 3751/30.12.1997 г., издаден от Районен съд – Смолян и 

Нотариален акт № 159, том ІІ,, рег. 480, дело 403/21.02.2008 год. 

За общинската част е изготвена експертна оценка от правоспособен  

оценител на пазарна цена в размер на 90,00 (деветдесет) лева без ДДС. 

  

Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и на основание 

чл.36 от Закона за собствеността  във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 

общинската собственост във връзка  с чл.40, ал.1, т. 3 и чл. 48, ал. 3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местна администрация, предлагам на общински съвет да приеме следното 

 

 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост като Община Смолян 

продава на Зейди Адилиев Парунски на 6/563 идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 67547.501.448  (шест, седем, пет, четири седем, точка, пет, нула, 

едно, точка, четири, четири, осем) целия с площ от 563,00 (петстотин шестдесет 

и три) кв.м., с начин на трайно ползване (до 10 m), трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, при граници: 67547.501.1457 (шест, седем, пет, 

четири седем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, пет, седем), 

67547.501.1458 (шест, седем, пет, четири седем, точка, пет, нула, едно, точка, 

едно, четири, пет, осем), 67547.51.460 (шест, седем, пет, четири седем, точка, 

пет, нула, едно, точка, четири, шест, нула), актувани с Акт за частна общинска 

собственост № 1912/23.01.2018 год. на пазарна цена в размер на 90,00 

(деветдесет) лева без ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 

необходими правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 
 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:  

                 Николай Мелемов 

                   Кмет на Община Смолян 

        
 

 

                                     

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 


