
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай Тодоров Мелемов 
Кмет на Община Смолян 

ОТНОСНО: Продажба на самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.8 
и самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящи се в сграда с 
идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 
67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. 
Смолян, община Смолян по реда на чл. 35, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване                  
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с проявено инвестиционно намерение и съгласно чл.35, ал.1, чл. 
41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предлагам на 
Вашето внимание да бъдат приети  за  продажба  чрез  публични  търгове  с  тайно 
наддаване   следните самостоятелни обекти – общинска собственост:  

Самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.8 с площ 393.96 
(триста деветдесет и три цяло деветдесет и шест) кв.м., брой нива на обекта: 1, 
предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност с 
24,67% идеални части от общите части на сграда с идентификатор 67653.915.333.1, 
конструкция – масивна, година на построяване 1951 год., при съседни 
самостоятелни обекти: на същия етаж – няма; под обекта: 67653.915.333.1.2, 
67653.915.333.1.1, над обекта: 67653.915.333.1.9, ведно с 24,67% идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 67653.915.333 целия с площ 615 (шестстотин и 
петнадесет) кв.м., НТП: за друг обществен обект, комплекс, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, при граници: поземлени имоти с идентификатори 
67653.915.531, 67653.915.357, 67653.915.334, 67653.915.326, 67653.915.332, 
съгласно схема №15-284149/19.06.2017г. от СГКК - Смолян, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №1901/14.07.2017 г.;  

Самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9 с площ 787,92 
(седемстотин осемдесет и седем цяло деветдесет и два) кв.м., брой нива на обекта: 
2, предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност 
с 47,52% идеални части от общите части на сграда с идентификатор 
67653.915.333.1, конструкция – масивна, година на построяване 1951 год.,  при 
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма; под обекта: 
67653.915.333.1.8, над обекта: няма, ведно с 47,52% идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 67653.915.333 целия с площ 615 (шестстотин и петнадесет) 
кв.м., НТП: за друг обществен обект, комплекс, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, при граници: поземлени имоти с идентификатори 
67653.915.531, 67653.915.357, 67653.915.334, 67653.915.326, 67653.915.332, 



съгласно схема №15-284155/19.06.2017г. от СГКК - Смолян, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №1902/14.07.2017 г. 

Сградата е компрометирана на места, а покривната конструкция е изгнила, 
налице са течове, дограмата е амортизирана. Като цяло състоянието на сградата е 
за ремонт. 

За самостоятелните обекти са изготвени експертни оценки от правоспособен 
оценител на пазарна стойност както следва: за самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.915.333.1.8 – 193 220,00 лева (сто деветдесет и три хиляди 
и двеста и двадесет лева), без ДДС, в т.ч. земя - 7280 лева, без ДДС, 
самостоятелен обект-185 940 лева; за самостоятелен обект с идентификатор 
67653.915.333.9 - 384 020,00 лева (триста осемдесет и четири хиляди и двадесет 
лева), без ДДС, в т.ч. земя – 14 610 лева, без ДДС, самостоятелен обект – 369 
410 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, чл. 45, 
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 от Закона за местното самоуправление и 
местна администрация, предлагам на общинския съвет да приеме следните 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 

1. Приема справедлива пазарна стойност на Самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.915.333.1.8 с площ 393.96 (триста деветдесет и три цяло 
деветдесет и шест) кв.м., брой нива на обекта: 1, предназначение на 
самостоятелния обект: за делова и административна дейност с 24,67% идеални 
части от общите части на сграда с идентификатор 67653.915.333.1, конструкция – 
масивна, година на построяване 1951 год., при съседни самостоятелни обекти: на 
същия етаж – няма; под обекта: 67653.915.333.1.2, 67653.915.333.1.1, над обекта: 
67653.915.333.1.9, ведно с 24,67% идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 67653.915.333 целия с площ 615 (шестстотин и петнадесет) кв.м., 
НТП: за друг обществен обект, комплекс, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, при граници: поземлени имоти с идентификатори 67653.915.531, 
67653.915.357, 67653.915.334, 67653.915.326, 67653.915.332, съгласно схема №  15-
284149/19.06.2017г. от СГКК - Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №1901/14.07.2017 г., като първоначална цена в публичния търг с тайно 
наддаване в размер на 193 220,00 лева (сто деветдесет и три хиляди и двеста и 
двадесет лева), без ДДС, в т.ч. земя - 7280 лева, без ДДС, самостоятелен обект-
185 940 лева. 

2. Приема справедлива пазарна стойност на Самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.915.333.1.9 с площ 787,92 (седемстотин осемдесет и седем 
цяло деветдесет и два) кв.м., брой нива на обекта: 2, предназначение на 
самостоятелния обект: за делова и административна дейност с 47,52% идеални 
части от общите части на сграда с идентификатор 67653.915.333.1, конструкция – 
масивна, година на построяване 1951 год.,  при съседни самостоятелни обекти: на 
същия етаж – няма; под обекта: 67653.915.333.1.8, над обекта: няма, ведно с 47,52% 



идеални части от поземлен имот с идентификатор 67653.915.333 целия с площ 615 
(шестстотин и петнадесет) кв.м., НТП: за друг обществен обект, комплекс, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при граници: поземлени имоти с 
идентификатори 67653.915.531, 67653.915.357, 67653.915.334, 67653.915.326, 
67653.915.332, съгласно схема №15-284155/19.06.2017г. от СГКК - Смолян, актуван 
с Акт за частна общинска собственост №1902/14.07.2017 г., като първоначална 
цена в публичния търг с тайно наддаване в размер на 384 020,00 лева (триста 
осемдесет и четири хиляди и двадесет лева), без ДДС, в т.ч. земя – 14 610 лева, 
без ДДС, самостоятелен обект – 369 410 лева; 

2. Възлага откриването на процедура за продажба чрез публични търгове с 
тайно наддаване на гореописаните самостоятелни обекти – частна общинска 
собственост.  

3. Приема задължително тръжно условие – запазване фасадата на 
сградата. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
процедури по подготовката и провеждането на публичните търгове с тайно 
наддаване. 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ:����  
                 Николай Мелемов 
                     Кмет на Община Смолян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


