
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
от  Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на Община Смолян 

  

ОТНОСНО: Процедура по прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, 
т. 1 от ЗОС  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодната система на Община Смолян е постъпило заявление                                       
с вх. № ИРОС001152/07.12.2015 год. от Ясен Събинов Топалов,  Бинко Ясенов Топалов и 
Съби Ясенов Топалов с което предлагат ликвидиране на съсобственост чрез делба на 
поземлен имот с идентификатор 67653.919.483 по КККР на гр. Смолян, одобрена със 
Заповед № 300-5-26/28.04.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, 
образуващ УПИ ІV-ИГЖС, съсобственост на Община Смолян - съгласно Акт за частна 
общинска собственост №935/28.09.2005 год., Николай Емилов Сираков – съгласно 
Договор за покупко-продажба на общински недвижим имот №21, том І, рег. 
61/22.01.2003 год., Ясен Събинов Топалов,  Бинко Ясенов Топалов и Съби Ясенов 
Топалов, находящ се в кв. 7 по ПУП на гр. Смолян, кв. Райково, в който притежават  
земя с площ 230/662 идеални части съгласно документ за собственост Договор за 
покупко-продажба на общинки имот  №165, том ІІ, рег. 3421/24.11.2005 год., Договор за 
покупко-продажба на общинки имот  №164, том ІІ, рег. 3420/24.11.2005 год. и Договор 
за покупко-продажба на недвижим имот №166, том ІІ, рег. 3420/24.11.2005 год.  

 Извършено е изменение на плана за регулация, одобрено със Заповед 
№47/17.08.2015 год. на Кмета на Община Смолян, като реално е поделен имотът на два 
самостоятелни урегулирани поземлени имота – УПИ ІV-ИГЖС с площ 433 кв.м., с 
проектен идентификатор 67653.919.506 и УПИ VІІ-483 с площ 230 кв.м., с проектен 
идентификатор 67653.919.505, съгласно скица проект № 15-497248-17.11.2015 г. 
издадена от СГКК Смолян. Изискванията на чл. 19 от ЗУТ са спазени. Площите на 
новообразуваните имоти съвпадат с притежаваните части в общия имот и в резултат на 
делбата съделителите получават реален дял имот, равен на идеалния им дял в 
съсобствеността. 
 Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и на основание чл.21, 
ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация,  чл.36, 
ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост,  чл.40, ал.1, т. 7 и чл. 49, ал.1, т. 1 и ал. 2 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, предлагам на Общински съвет да приема следните 

 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Смолян, Николай 
Емилов Сираков и Ясен Събинов Топалов, Бинко Ясенов Топалов и Съби Ясенов Топалов 
върху поземлен имот с идентификатор 67653.919.483 по КККР на гр. Смолян, одобрена 
със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, 
образуващ УПИ ІV-ИГЖС в кв. 7  по подробен устройствен план на гр. Смолян, кв. 
Райково, чрез делба на новообразуваните самостоятелни поземлени имоти с проектни 
идентификатори 67653.919.505, 67653.919.506 по КККР на гр. Смолян, съгласно скица 
проект № 15-497248-17.11.2015 г. издадена от СГКК Смолян, а по план за регулация 
представляващи УПИ ІV-ИГЖС и УПИ VІІ-483, кв. 7, Заповед №47/17.08.2015 год. на 
Кмета на Община Смолян, както следва: 

1.1.  Ясен Събинов Топалов с ЕГН **********,  Бинко Ясенов Топалов с ЕГН 
********** и Съби Ясенов Топалов с ЕГН **********, получават в дял и стават 
собственици на поземлен имот с проектен идентификатор 67653.919.505 по КККР на гр. 
Смолян, образуващ УПИ VІІ-483 с площ 230 кв.м., кв. 7 по план за регулация на гр. 
Смолян, кв. Райково, одобрен със Заповед № 47/ 2015 год., при граници съседи по 
кадастралната карта: 67653.919.455, 67653.919.506, 67653.919.83, 67653.919.84, 
67653.919.85, по действащия ПУП: улична регулация, УПИ ІV-ИГЖС, УПИ ІІ – ИГЖС, 
УПИ ІІІ - водоем. 

1.2. Община Смолян и Николай Емилов Сираков получават в общ дял поземлен 
имот с проектен идентификатор 67653.919.506 по КККР на гр. Смолян, образуващ УПИ 
ІV-ИГЖС в кв. 7 целия с площ 433 кв.м. по план за регулация на гр. Смолян, кв. Райково 
одобрен със Заповед № 47/ 2015 год., при граници съседи по кадастралната карта: 
67653.919.90, 67653.919.91, 67653.919.505, 67653.919.85, 67653.919.89, 67653.919.455, по 
действащия ПУП: улична регулация, УПИ VІІ-483, УПИ V, УПИ ІІ – ИГЖС, при 
следните квоти : за Община Смолян 310/678 идеални части и за Николай Емилов 
Сираков 138/678 идеални части. 

1.3. Страните не си дължат насрещни престации. 
2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договор за делба, като 

таксите по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите - Ясен Събинов 
Топалов,  Бинко Ясенов Топалов и Съби Ясенов Топалов. 
 
 
ВНОСИТЕЛ:�  
                 Николай Мелемов 
                    Кмет на Община Смолян 
 


