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                                                 О  Б Я В Л Е Н И Е 

 
За предстоящо отчуждаване на поземлен имот - частна собственост за изграждане на  обект:     

“Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до Римския мост, по десен бряг на р. 
Черна в гр. Смолян“. 

       На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост . 
 

У В Е Д О М Я В А М 
 

     собствениците на поземлен имот, попадащ в реализацията на  обект  “Изграждане на 
подпорна стена на улица „Петър Берон“, до Римския мост, по десен бряг на р. Черна в гр. 
Смолян“ и отреден за Озеленяване, улична регулация  и речно корито на р. Черна  за  предстояща 
процедура по принудително отчуждаване по глава ІІІ от ЗОС, съгласно влязъл в сила ЗРП на гр. 
Смолян предвиждащ изграждане на обект  публична общинска собственост за задоволяване на 
неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин / чл. 21, ал. 1 от ЗОС/,  
намиращ се на територията на  гр. Смолян, както следва:  

 
ПОЗЕМЛЕН 

 
ИМОТ № 

 

МЕСТНО
СТ 

РАЙОН 
 

СОБСТВЕНИЦИ ОБЩА 
ПЛОЩ НА 
ИМОТА(кв.

м.) 

ЗАСЕГНАТ
А ПЛОЩ  
ОТ  

ИМОТА  (в 
кв.м) 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

СТОЙНОСТ   
НА 

ОБЕЗЩЕТЕНИ
ЕТО   (в лв) 

 

идентификатор 
№67653.916.30 

между 
кв.130 
и 

кв.133.  

Ива Феликсова Фисинска 
Лидия Феликсова Фисинска 
Ясен Феликсов Фисински 

    944 944 
 

Друг вид  
застроява

не 

25488,00 
 

 
Цената на засегнатия имот е без ДДС. 
С изпълнението на обекта ще се осигури свободен воден обем в речните легла за 

осигуряване преминаване на висока вълна, ще се осигури и повиши защитата при наводнения с 
дългосрочен ефект, ще защити инфраструктурата/основни пътни комуникации/ и запази живота и 
здравето на жителите на гр. Смолян. 

Обявлението да се публикува в два централни и  един местен ежедневник, в интернет  
страницата на Община-Смолян и копие от него да се постави  на определено  за  целта място в 
сградата  на Община Смолян.                                                           

 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН      
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
 
 
 
 


