
За разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост по чл.41 от

ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

№ по Данни за имота съгласно акта за общинска собственостДанъчна оценкаПазарна оценкаОценка утвърдена от Об.С

Крайна 

цена на 

сделката

Начин на продажба 

/Търг,конкурс или 

решение на Об.С/

Насрещна страна 

по сделката

ред без ДДС без ДДС

1.                2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1.  

11,15  кв.м.към самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.915.250.4.6, 

разположен в поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.250 с площ 

4982 кв.м., начин на трайно ползване: 

Комплексно застрояване, трайно 

предназначение на територията: 

урбанизирана, УПИ ІХ – 1592, УПИ Х – 

1597 – озеленяване и гаражи, УПИ VІІІ,  

УПИ VІІ, УПИ VІ, УПИ V, кв. 110 по плана 

на гр. Смолян 458,00 458,00 458,00

Решение на ОС   

№261/13.08.2020 Р. Т. Костова

2.  

поземлен имот с идентификатор 

67653.912.177  с площ от 39.00 кв.м.  с 

начин на трайно ползване: за търговия 

обект, комплекс, трайно 

предназначение на територията: 

урбанизирана, УПИ Х-177 в кв.32 по 

плана на гр. Смолян 49,30 1 130,00 1 130,00 1 356,00

Решение на ОС   

№146/27.02.2020

ЕТ "Димитър 

Димитров -Сотър 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  2020 год.



3.  

поземлен имот с идентификатор 

67653.918.776  с площ от 37.00 кв.м.  

трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, образуващ 

УПИ ХХХIII в кв.2 по плана на гр. 

Смолян 1095,60 1890,00 1890,00 2268,00

Решение на ОС   

№146/27.02.2020

В.Ст. Бабачев и 

Т.М. Бабачева

4.  

поземлен имот с идентификатор 

83274.501.800  с площ от 1692.00 кв.м. 

с начин на трайно ползване ниско 

застрояване (до 10 m), трайно 

предназначение на територията: 

урбанизирана, УПИ II - за групови 

стопански сгради в кв.68 по плана на с. 

Широка лъка, общ. Смолян 6486,00 11844,00 11844,00 14212,80

Решение на ОС   

№1267/10.10.2019 В. Т. Кисьов

5.  

Имот пл. №12 с площ 72 кв.м., в 

околовръстен полигон на с. Кремене, 

община Смолян, ведно с построената в 

него полумасивна сграда със застроена 

площ 72 кв.м., при граници: от всички 

страни път, актуван с Акт за частна 

общинска собственост 

№866/28.04.2005г., вписан в Служба 

по вписванията под №21, том V, дело 

№936, вх. №1226/05.05.2005г. 649,10 1242,00 1240,00 1332,20

Решение на ОС 

№266/13.08.2020 

търг с тайно 

наддаване П. Й. Стефанов



6.  

поземлен имот с идентификатор 

67653.917.560 с площ 1779 кв.м. 

/хиляда седемстотин седемдесет и 

девет кв.м./, с начин на трайно 

ползване: за друг обществен обект, 

комплекс, трайно предназначение на 

територията урбанизирана по 

кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Смолян, образуващ 

УПИ ІІ – Многофункционална сграда и 

етажен паркинг, кв. 165 по ПУП на гр. 

Смолян, при граници: поземлен имот с 

идентификатор 67653.934.225, 

поземлен имот с идентификатор 

67653.917.561 , поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.597, 

поземлен имот с идентификатор 

67653.915.266, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1923/18.04.2018 год., вписан в Служба 

по вписванията под Акт №192, том II, 

дело №259/2018 вх. 

№870/19.04.2018г., парт.№16073. 39899,40 124530,00 124530,00 149436,00

Решение 

№315/24.09.2020 Венити ЕООД

7.  

Общински имот представляващ 344  

кв.м. от Урегулиран поземлен имот I- 

озеленяване целия с площ целия с 

площ 3192 кв.м. кв. 51 по плана на с. 

Петково, общ. Смолян 825,60 5848,00 5848,00 7017,60

Решение на ОС   

№1258/10.10.2019 М. Ат. Куруянова



8.  

Поземлен имот с проектен 

идентификатор 67653.918.777     с 

площ 4  кв.м., Урегулиран поземлен 

имот Х – озеленяване, кв. 2 по плана 

на гр. Смолян 112,10 212,00 212,00 254,40

Решение на ОС   

№62/30.12.2019 В.Т. Тунева

9.  

Проектен имот с идентификатор 

67653.916.471   с площ 77  кв.м. и  

проектен имот с идентификатор 

67653.916.472  с площ 284 (двеста 

осемдесет и четири) кв.м., 

представляващи част от поземлен 

имот с 67653.916.404 по кадастралната 

карта на гр. Смолян 4448,20 9386,00 9386,00 11263,20

Решение на ОС   

№145/27.02.2020 Кискинов ЕООД

10.  

Проектен имот с идентификатор 

67653.1.992   с площ 16 (шестнадесет) 

кв.м. и проектен имот с идентификатор 

67653.1.993   с площ 7  кв.м., 

представляващи част от поземлен 

имот с 67653.1.648, по кадастралната 

карта на гр. Смолян 323,40 506,00 506,00 607,20

Решение на ОС   

№1238/22.08.2019 А. К. Дончева

11.  

Проектен имот с идентификатор 

67653.927.301   с площ 9 кв.м., 

представляващ част от поземлен имот 

с 67653.927.235 по кадастралната 

карта на гр. Смолян, кв. Устово 1017,70 144,00 144,00 172,80

Решение на ОС   

№190/30.04.2020 Св. С. Пинтев

12.  

Проектен имот с идентификатор 

67653.923.600  с площ 445 

представляващ част от 67653.923.278   

кв.м., УПИ III - озеленяване в кв.7 по 

плана на гр. Смолян, кв. Устово 7031,00 18690,00 18690,00 22428,00

Решение на ОС   

№144/27.02.2020 Ев. М. Хаджиев



13.  

Проектен имот с идентификатор 

83274.501.833  с площ от 21  кв.м. 

трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, имота 

участва целия в образуването на УПИ 

XVІІ-172. 173, кв. 10 по плана на с. 

Широка лъка, общ. Смолян 80,40 462,00 462,00 554,40

Решение на ОС   

№245/25.06.2020 В. П. Петров

14.

самостоятелен обект с идентификатор

67653.918.107.1.41, с площ 42.09 кв.м.,

брой нива на обекта: 1,

предназначение на самостоятелния

обект: жилище, апартамент, по

кадастралната карта и кадастралните

регистри на гр. Смолян, с адрес: гр.

Смолян, ул. „полк. Дичо Петров“ №4,

бл. ДЦ-14, вх. Б, ет. 6, ап.41, който

самостоятелен обект се намира в

сграда с идентификатор

67653.918.107.1, построена в поземлен

имот с идентификатор 67653.918.107,

ведно с 1,54% идеални части от

общите части и правото на строеж, при

съседни самостоятелни обекти: на

същия етаж: 67653.918.107.1.42; под

обекта: 67653.918.107.1.32, над

обекта: няма, съгласно Акт за частна

общинска собственост

№1733/29.11.2013 г., вписан в Служба

по вписванията под Акт №17, том VIII,

дело №1421, вх. №2381/03.12.2013г.

18399,6 18700 18700 18700

Решение на ОС   

№63/30.12.2019 А.С. Сакалийска



15.

апартамент №4, с площ 75,65 кв.м., 

етаж 2 в жилищен блок „1“, находящ

се в Урегулиран поземлен имот IX-243,

кв. 10 по плана на с. Славейно, община

Смолян, ведно с 4,91% идеални части

от общите части и изба №16 с площ

6,12 кв.м. (шест цяло и дванадесет

стотни), при съседи на апартамента:

детска градина, апартамент №3,

апартамент №8, а за избата: избено

помещение №15, стълбище, актуван с

Акт за частна общинска собственост

№479/17.05.2001 г., вписан в Служба

по вписванията под Акт №63, том II,

дело №298, вх. регистър

№466/07.04.2004г.

2633,5 16100 16100 16100

Решение на ОС   

№183/30.04.2020 Ст.Ат. Местанчев



16.

самостоятелен обект с идентификатор

67653.921.76.3.27, с площ 58.06 кв.м.,

брой нива на обекта: 1,

предназначение на самостоятелния

обект: жилище, апартамент, по

кадастралната карта и кадастралните

регистри на гр. Смолян, с адрес: гр.

Смолян, ул. „Наталия“ №5, бл. Извора

1, вх. А, ет. 3, ап.10, който

самостоятелен обект се намира в

сграда с идентификатор

67653.921.76.3, построена в поземлен

имот с идентификатор 67653.921.76,

ведно с 1,81% идеални части от

общите части, изба №10 с площ 5.10

кв.м. и таван №12 с площ 11.30 кв.м.,

при съседни самостоятелни обекти: на

същия етаж: 67653.921.76.3.25,

67653.921.76.3.26; под обекта:

67653.921.76.3.19, над обекта:

67653.921.76.3.35, актуван с Акт за

частна общинска собственост

№1480/17.09.2009г., вписан в Служба

по вписванията под Акт №98, том VIII,

дело №1543, вх. регистър

№2146/23.09.2009г.
28093,6 36600 36600 36600

Решение на ОС   

№223/28.05.2020 Р.Р. Шукеров



17.

самостоятелен обект с идентификатор

67653.926.138.2.13, с площ 75.42 кв.м.,

брой нива на обекта: 1,

предназначение на самостоятелния

обект: жилище, апартамент, по

кадастралната карта и кадастралните

регистри на гр. Смолян, с адрес: гр.

Смолян, кв. Устово, ул. „Братан

Шукеров“ №27, бл. А-1, вх. Б, ет. 4,

ап.25, който самостоятелен обект се

намира в сграда с идентификатор

67653.926.138.2, построена в поземлен

имот с идентификатор 67653.926.138,

ведно с 2,61% идеални части от

общите части и изба №25-Б с площ

3.79 кв.м., при съседни самостоятелни

обекти: на същия етаж:

67653.926.138.2.14; под обекта:

67653.926.138.2.9, над обекта:

67653.926.138.2.17, актуван с Акт за

частна общинска собственост

№1815/26.03.2015 г.
13043,6 36100 36100 36100

Решение на ОС   

№224/28.05.2020 Кр.Трендафилова



18.

самостоятелен обект с идентификатор

67653.926.147.1.8, с площ 41.09 кв.м.,

брой нива на обекта: 1,

предназначение на самостоятелния

обект: жилище, апартамент, по

кадастралната карта и кадастралните

регистри на гр. Смолян, с адрес: гр.

Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров“

№5, бл. Б-4, вх. Д, ет. 3, ап.59, който

самостоятелен обект се намира в

сграда с идентификатор

67653.926.147.1, построена в поземлен

имот с идентификатор 67653.926.147,

ведно с 0,93% идеални части от

общите части и изба №58 с площ 5.63

кв.м. и таванско помещение №62 с

площ 8.73 кв.м., при съседни

самостоятелни обекти: на същия етаж:

67653.926.147.1.9, 67653.926.147.1.7;

под обекта: 67653.926.147.1.5, над

обекта: 67653.926.147.1.11, актуван с

Акт за частна общинска собственост

№1620/13.09.2011 г.

8069,8 21200 21200 21200

Решение на ОС   

№291/24.09.2020 М.Ж.Глушкова


