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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Николай Тодоров Мелемов 
Кмет на Община Смолян 

 

Относно:  Безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху 
поземлен имот с идентификатор 67653.917.770 с площ 2304 кв. м., 
представляващ урбанизирана територия по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-
14/10.05.2005 год. на ИД на АГКК, ул. „Студентска”, ведно с разположената в 
имота сграда с идентификатор 67653.917.770.5  със застроена площ 1347 кв. м., 
брой етажи 10, предназначение – общежитие, както и всички  недвижими и 
движими материални активи, разположени в имот с идентификатор 
67653.917.770,  които са с отпаднала необходимост за Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“ филиал Смолян, в полза на Община Смолян  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

         Община Смолян има намерениe да увеличи общинската си собственост в 
гр. Смолян, като придобие поземлен имот с идентификатор 67653.917.770 с 
площ 2304 кв. м. представляващ урбанизирана територия, ведно с 
разположената в него сграда с идентификатор 67653.917.770.5, 
представляваща общежитие за студенти – масивна, десет етажна сграда, 
построена през 1981 год.,  със застроена площ 1347 кв. м., които са с отпаднала 
необходимост за Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ филиал 
Смолян.  
 Имот с идентификатор 67653.917.770, е образуван от имот с 
идентификатор 67653.917.501  за който, е бил съставен АКТ за частна 
държавна собственост № 2809/20.06.2006 година.  

До момента Община Смолян е придобила части от имот с 
идентификатор 67653.917.501, това са имот с идентификатор 67653.917.771 с 
площ 1714 кв. м. ведно с разположените в него сгради представляващи 
общежития, с идентификатори  67653.917.771.1 с площ 255 кв. м. и 
67653.917.771.2 с площ 508 кв. м., както и имот 67653.917.769 с площ 1257 кв. 
м.  

Желаният за придобиване имот с идентификатор 67653.917.770 граничи 
от изток с имот с идентификатор 67653.917.771, а на запад с имот 
67653.917.769.    

Към момента за имотите, които желаем да придобием, има съставен АКТ 
за частна държавна собственост № 3951/27.02.2013 година.    
 В тази връзка Община Смолян има намерение, след придобиване и на 
този имот, да се обедини общинската собственост и да се инвестират средства 
– собствени и по различни програми и проекти, така, че тези имоти отново да 
осъществява спомагателна дейност като образователен, обществен и социален 
център.                                                                                                                         
  Ето защо, моля за Вашето съгласие за безвъзмездно придобиване на 



имот с идентификатор 67653.917.770 с площ 2304 кв. м. представляващ 
урбанизирана територия, ведно с разположената в него сграда с 
идентификатор 67653.917.770.5, представляваща общежитие за студенти – 
масивна, десет етажна сграда, построена през 1981 год.,  със застроена площ 
1347 кв. м., както и всички  движими материални активи, разположени в 
цитираните имоти, които са с отпаднала необходимост за Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски“ филиал Смолян. 
        Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 34, ал. 
1 от Закона за общинска собственост, чл.15, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост във връзка с чл.17, ал.2, чл. 54 и чл. 63, ал. 2 от Закона за 
държавната собственост предлагам на Общинския съвет да вземе следните   
  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 

І. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване правото на собственост 
върху имот с идентификатор 67653.917.770 с площ 2304 кв. м. представляващ 
урбанизирана територия, ведно с разположената в него сграда с 
идентификатор 67653.917.770.5, представляваща общежитие за студенти – 
масивна, десет етажна сграда, построена през 1981 год.,  със застроена площ 
1347 кв. м.. 

ІІ. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване правото на собственост 
върху всички движими материални активи находящи се в имот с 
идентификатор 67653.917.770, както и всички движими материални активи 
находящи се в разположената в имота сграда с идентификатор 
67653.917.770.5. 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 
необходими действия по законосъобразното провеждане на процедурата по 
придобиването на описаните недвижими и движими материални активи в имот 
с идентификатор 67653.917.770 с площ 2304 кв. м. представляващ 
урбанизирана територия, ведно с разположената в него сграда с 
идентификатор 67653.917.770.5, представляваща общежитие за студенти – 
масивна, десет етажна сграда, построена през 1981 год.,  със застроена площ 
1347 кв. м. в полза на Община Смолян, от Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“ филиал Смолян. 
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