
ПУБЛИЧЕН 
РЕГИСТЪР 

     2018 год. 

За разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост по чл.41 от 
ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ    

 
№ по 
ред 

Данни за имота съгласно 
акта за общинска 
собственост 

 

Данъчна 
оценка 

 

Пазарна 
оценка 
без ДДС 

Оценка 
утвърден
а от Об.С 
без ДДС 

 

Крайна цена 
на сделката 

 

Начин на продажба 
/Търг,конкурс или 
решение на Об.С/ 

 

Насрещна 
страна по 
сделката 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  
1.  пристрояване в размер на 54,78 

кв.м., а именно пристрояване за 
жилище, както следва І ниво с 
площ 35,25 кв.м., ІІ ниво с площ 
19,53  кв.м. към самостоятелен 
обект с идентификатор 
67653.917.21.1.2, находящ се в  
сграда с идентификатор 
67653.917.21.1, разположена в 
поземлен имот с идентификатор 
67653.917.21 УПИ VІІІ-1105, 
кв.175 по плана на гр. Смолян 

 763,00 763,00 915,60 Решение на ОС 
№683/06.02.2018 

Й. Р. 
Александров 

2.  надстрояване в размер на 102,00 
(сто и два) кв.м., а именно 
надстрояване за етаж-жилище на 
сграда с идентификатор 
67653.913.210.1, находящи се в 
поземлен имот с идентификатор 
67653.913.210 УПИ VІІІ, кв.86 по 
плана на гр. Смолян, кв. Горно 
Смолян 

 1 387,00 1 387,00 1664,40 Решение на ОС 
№773/29.03.2018 
 

А. Я. Шиблов 

3.  учредява възмездно вещно право 
на строеж за изграждане на 

2152,60 532,00 532,00 2215,20 Търг с тайно 
наддаване 

Г. Д. 
Касабаджаков 



гараж със застроена площ 33,75 
кв.м., в застроително петно №1, 
находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.515 с 
площ 625 кв.м., с начин на 
трайно ползване: поземлен имот 
със смесен начин на трайно 
ползване, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана по 
кадастрална карта на гр. Смолян, 
образуващ УПИ II – за 
озеленяване и гаражи, кв. 27 по 
плана на гр. Смолян, кв. Устово. 
 

Решение на ОС 
№836/07.06.2018г. 

4.  учредява възмездно вещно право 
на строеж за изграждане на 
гараж със застроена площ 33,75 
кв.м., в застроително петно №2, 
находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.515 с 
площ 625 кв.м., с начин на 
трайно ползване: поземлен имот 
със смесен начин на трайно 
ползване, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана по 
кадастрална карта на гр. Смолян, 
образуващ УПИ II – за 
озеленяване и гаражи, кв. 27 по 
плана на гр. Смолян, кв. Устово. 
 

2152,60 532,00 532,00 2502 Търг с тайно 
наддаване 
Решение на ОС 
№836/07.06.2018г. 

Г. Д. 
Касабаджаков 

5.  учредява възмездно вещно право 
на строеж за изграждане на 
гараж със застроена площ 33,75 
кв.м., в застроително петно №3, 
находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.515 с 

2152,60 532,00 532,00 2716,80 Търг с тайно 
наддаване 
Решение на ОС 
№836/07.06.2018г. 

Г. Д. 
Касабаджаков 



площ 625 кв.м., с начин на 
трайно ползване: поземлен имот 
със смесен начин на трайно 
ползване, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана по 
кадастрална карта на гр. Смолян, 
образуващ УПИ II – за 
озеленяване и гаражи, кв. 27 по 
плана на гр. Смолян, кв. Устово. 
 

6.  учредява възмездно вещно право 
на строеж за изграждане на 
гараж със застроена площ 20,88 
кв.м., в застроително петно №4, 
находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.515 с 
площ 625 кв.м., с начин на 
трайно ползване: поземлен имот 
със смесен начин на трайно 
ползване, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана по 
кадастрална карта на гр. Смолян, 
образуващ УПИ II – за 
озеленяване и гаражи, кв. 27 по 
плана на гр. Смолян, кв. Устово. 
 

1331,80 329,00 329,00 1866,60 Търг с тайно 
наддаване 
Решение на ОС 
№836/07.06.2018г. 

К. Ст. 
Коджебашев 

7.  учредява възмездно вещно право 
на строеж за изграждане на 
гараж със застроена площ 21 
кв.м., в застроително петно №5, 
находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.515 с 
площ 625 кв.м., с начин на 
трайно ползване: поземлен имот 
със смесен начин на трайно 
ползване, трайно предназначение 

1339,40 331,00 331,00 1698,00 Търг с тайно 
наддаване 
Решение на ОС 
№836/07.06.2018г. 

К. Ст. 
Коджебашев 



на територията: урбанизирана по 
кадастрална карта на гр. Смолян, 
образуващ УПИ II – за 
озеленяване и гаражи, кв. 27 по 
плана на гр. Смолян, кв. Устово. 
 

8.  учредява възмездно вещно право 
на строеж за изграждане на 
гараж със застроена площ 21 
кв.м., в застроително петно №6, 
находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.515 с 
площ 625 кв.м., с начин на 
трайно ползване: поземлен имот 
със смесен начин на трайно 
ползване, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана по 
кадастрална карта на гр. Смолян, 
образуващ УПИ II – за 
озеленяване и гаражи, кв. 27 по 
плана на гр. Смолян, кв. Устово. 
 

1339,40 331,00 331,00 1758,00 Търг с тайно 
наддаване 
Решение на ОС 
№836/07.06.2018г. 

Г. Д. 
Касабаджаков 

9.  учредява възмездно вещно право 
на строеж за изграждане на 
гараж със застроена площ 21 
кв.м., в застроително петно №7, 
находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.515 с 
площ 625 кв.м., с начин на 
трайно ползване: поземлен имот 
със смесен начин на трайно 
ползване, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана по 
кадастрална карта на гр. Смолян, 
образуващ УПИ II – за 
озеленяване и гаражи, кв. 27 по 

1339,40 331,00 331,00 1988,40 Търг с тайно 
наддаване 
Решение на ОС 
№836/07.06.2018г. 

Т. Ан. 
Сулинаджиева 



плана на гр. Смолян, кв. Устово. 
 

10.  учредява възмездно вещно право 
на строеж за изграждане на 
гараж със застроена площ 21 
кв.м., в застроително петно №8, 
находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.515 с 
площ 625 кв.м., с начин на 
трайно ползване: поземлен имот 
със смесен начин на трайно 
ползване, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана по 
кадастрална карта на гр. Смолян, 
образуващ УПИ II – за 
озеленяване и гаражи, кв. 27 по 
плана на гр. Смолян, кв. Устово. 
 

1339,40 331,00 331,00 1999,20 Търг с тайно 
наддаване 
Решение на ОС 
№836/07.06.2018г. 

К. Ст. 
Коджебашев 

11.  учредява възмездно вещно право 
на строеж за изграждане на 
гараж със застроена площ 21 
кв.м., в застроително петно №9, 
находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.515 с 
площ 625 кв.м., с начин на 
трайно ползване: поземлен имот 
със смесен начин на трайно 
ползване, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана по 
кадастрална карта на гр. Смолян, 
образуващ УПИ II – за 
озеленяване и гаражи, кв. 27 по 
плана на гр. Смолян, кв. Устово. 
 

1339,40 331,00 331,00 2292,00 Търг с тайно 
наддаване 
Решение на ОС 
№836/07.06.2018г. 

Ат. К. Калинов 

12.  учредява възмездно вещно право 
на строеж за изграждане на 

1354,70 335,00 335,00 2287,20 Търг с тайно 
наддаване 

Ат. К. Калинов 



гараж със застроена площ 21,24 
кв.м., в застроително петно №10, 
находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.515 с 
площ 625 кв.м., с начин на 
трайно ползване: поземлен имот 
със смесен начин на трайно 
ползване, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана по 
кадастрална карта на гр. Смолян, 
образуващ УПИ II – за 
озеленяване и гаражи, кв. 27 по 
плана на гр. Смолян, кв. Устово. 
 

Решение на ОС 
№836/07.06.2018г. 

13.         
14.  Втори етаж от масивна сграда 

със застроена площ 44 кв.м. 
(четиридесет и четири кв.м.), 
находяща се в имот №8 с площ 
116 кв.м. (сто и шестнадесет 
кв.м.)  в околовръстен полигон 
на с. Киселчово, община Смолян, 
при граници: от две страни път, 
имот №37 и имот №38 
 

728,30 1940,00 1940,00 1944,00 Търг с тайно 
наддаване 
Решение на ОС 
№624/30.11.2017г. 

А. К. Сираков 

15.  Самостоятелен обект с 
идентификатор 
67653.918.107.1.76 с площ 6.46 
(шест цяло четиридесет и шест) 
кв.м., брой нива на обекта: 1, 
предназначение на 
самостоятелния обект: за склад, 
по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. 
Смолян, одобрени със заповед 
РД-18-14/10.05.2005г. на ИД на 

1542,00 1590,00 1600,00 1600,00 Търг с тайно 
наддаване 
Решение на ОС 
№767/29.03.2018г. 

С. С. Берберов 



АГКК, последно изменение  със 
заповед №18-899-31.01.2018г. на 
началника на СГКК – Смолян, 
адрес: гр. Смолян, ж.к. Нов 
център, ул. „полк. Дичо Петров“ 
№4, бл. ДЦ-14, обект избено 
помещение №9, който 
самостоятелен обект се намира в 
сграда с идентификатор 
67653.918.107.1, построена в 
поземлен имот с идентификатор 
67653.918.107, УПИ IV-106,107, 
кв. 14 по ПУП на гр. Смолян, кв. 
Смолян – ЦЧ, ведно с 0,11% 
идеални части от общите части, 
при съседни самостоятелни 
обекти: на същия етаж – няма; 
под обекта: няма, над обекта: 
67653.918.107.1.46 

16.  Имот №10 с площ 240 кв.м. 
(двеста и четиридесет кв.м.), в 
околовръстен полигон на с. 
Горово, община Смолян, ведно с 
масивна сграда със застроена 
площ 54 кв.м., при граници: от 
три страни път 

2833,20 5800,00 5800,00 10933,30 Търг с тайно 
наддаване 
Решение на ОС 
№769/29.03.2018г. 

Б. И. Асенова 

17.  Поземлен имот  с идентификатор 
06923.101.23 с площ 34 кв.м., с 
начин на трайно ползване: ниско 
застрояване (до 10м), трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, ведно с масивна 
сграда с идентификатор 
06923.101.23.1 със застроена 
площ 34 кв.м., на два етажа, с 
предназначение: постройка на 

766,40 2530,00 2530,00 2568,00 Търг с тайно 
наддаване 
Решение на ОС 
№768/29.03.2018г. 

Е. В. Тютюнаров 



допълващо застрояване по 
кадастрална карта на с. Буката, 
община Смолян, одобрена със 
Заповед РД-18-58/28.08.2009г. на 
ИД на АГКК, кв.1 по плана на с. 
Буката, община Смолян, при 
съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 
06923.101.9507, поземлен имот с 
идентификатор 06923.101.20, 
поземлен имот с идентификатор 
06923.101.24  

18.  Поземлен имот  с идентификатор 
83274.501.764 с площ 630 кв.м., с 
начин на трайно ползване: ниско 
застрояване (до 10м), трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, ведно с масивна 
сграда с идентификатор 
83274.501.764.1 със застроена 
площ 173 кв.м., на един етаж, с 
предназначение: друг вид 
производствена, складова, 
инфраструктурна сграда и сграда 
с идентификатор 83274.501.764.2 
със застроена площ 21 кв.м., на 
един етаж, с предназначение: 
друг вид производствена, 
складова, инфраструктурна 
сграда по кадастрална карта на с. 
Широка лъка, община Смолян,  
образуващ УПИ IХ – 764, кв.7 по 
ПУП на с. Широка лъка, община 
Смолян, при съседни поземлени 
имоти: поземлен имот с 
идентификатор 83274.501.766, 

13149,29 19040,00 19040,00 20428,20 Търг с тайно 
наддаване 
Решение на ОС 
№810/10.05.2018г. 

В. Т. Кисьов 



поземлен имот с идентификатор 
83274.501.765, поземлен имот с 
идентификатор 83274.501.2000, 
поземлен имот с идентификатор 
83274.501.1050, поземлен имот с 
идентификатор 83274.501.5035 

19.  ½ идеална част от поземлен имот 
с идентификатор 69345.101.149 
целия с площ 526.00 кв.м. с 
начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (10m), трайно 
предназначение на територията: 
Урбанизирана, образуващ в УПИ 
ІІІ, кв. 50 по плана на с. 
Стойките, общ. Смолян 

504,95   6 312,00 6 312,00 7574,40 Решение на ОС 
№625/30.11.2017 
 

Т. Д. Белев 
Н. Д. Белев   

20.  Урегулиран поземлен имот І -683 
с площ от 1070.00 кв.м. /хиляда и 
седемдесет кв.м. /, кв. 50 по 
плана на с. Полковник 
Серафимово, общ. Смолян 

2146,80 3424,00 3424,00 4108,80 Решение на ОС 
№888/02.08.2018 
 

Наследниците на 
М. Р. Соколов – С. 
М. Соколова, Р. 
М. Соколов и А. 
М. Соколов 

21.  Урегулиран поземлен имот ІV-
41, с площ от 735.00 кв.м. 
/седемстотин тридесет и пет 
кв.м. / по плана на с. Полковник 
Серафимово 

1474.70 9040,00 9040,00 10 848,00 Решение на ОС 
№626/30.11.2017 
 

И.Р. Стоянов и А. 
Т. Стоянова 

22.  6/563 идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 
67547.501.448  целия с площ от 
563,00 кв.м., с начин на трайно 
ползване (до 10 m), трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, УПИ Х-448, кв. 50 
по плана на с. Смилян, общ. 
Смолян 

28,40 90,00 90,00 108,00 Решение на ОС 
№681/06.02.2018 
 

З.А. Парунски 

23.  8/28  идеални части от сграда с 1872,90 2 184,00 2 184,00 2 184,00 Решение на ОС Х. Т. 



идентификатор 67653.917.340.30 
цялата със застроена  площ 28 
кв.м. на 1 етаж, предназначение: 
сграда за търговия 

№770/29.03.2018 
 

Караманолев 

24.  376/566 /триста седемдесет и 
шест петстотин шестдесет и 
шести/ идеални части идеални 
части от Урегулиран поземлен 
имот V-488 целия с площ 566 
кв.м., кв. 57 по плана на с. 
Петково 

721.90 3046,00 3046,00 3655.20 Решение на ОС 
№889/02.08.2018 
 

Я. С. Чиев 

25.  Проектен имот с идентификатор 
67653.925.513  с площ 139 кв.м., 
представляващ част от поземлен 
имот със стар идентификатор 
67653.917.79, улична регулация, 
кв.178  по плана на гр. Смолян 

1 397,90 3 475,00 3 475,00 4170,00 Решение на ОС 
№ 470/27.04.2017  

В. Ш. Найденов 

26.   Проектен имот с идентификатор 
67653.912.618 с площ 28 кв.м. 
представляващ реална част от 
поземлен имот със стар 
идентификатор 67653.912.176, 
кв. 32 по плана на гр. Смолян, кв. 
Горно Смолян. 

281,40   728,00 728,00 873,60 Решение на ОС 
№629/30.11.2017 
 

М. Т. ЗИДАРОВ 

27.  Проектен имот с идентификатор 
67653.934.1370   с площ 553 кв.м,  
представляващ реална част в 
размер на 187  кв.м. от поземлен 
имот с идентификатор 
67653.934.140 и реална част в 
размер на 366  кв.м. от поземлен 
имот с идентификатор 
67653.934.125, кв. 169 по плана 
на гр. Смолян, кв. Смолян. 

11 073,80 14 378,00 14 378,00 17 253,60 Решение на ОС 
№772/29.03.2018 
 

К. К. АСЕНОВ, К. 
И. АСЕНОВ,  В. Г. 
АСЕНОВА 

28.  Поземлен имот с идентификатор 
67653.919.510 с площ от 4.00 

56,20   104,00 104,00 124,80 Решение на ОС 
№890/02.08.2018 

М. М. БОГУТЕВ, 
П.С. КЕХАЙОВА 



кв.м. /четири кв.м. / Трайно 
предназначение на територията: 
Урбанизирана, целия участва в 
УПИ ХVІ-919.316 за жилищно 
строителство, кв. 10 по плана на 
гр. Смолян, кв. Райково 

 

29.  Поземлен имот с идентификатор 
67653.920.952 с площ от 32.00 
кв.м. трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, 
имота участва целия в 
образуването на УПИ ХХІІІ-972, 
гр. Смолян, кв. Райково 

450,00 1 088,00 1 088,00 1305,60 Решение на ОС 
№ 934/11.09.2018,  
 

Л. З. Гергьовска, 
М. Г. 
Чешмеджиева, Н. 
П. Николова и Г. 
П. Петрова 

30.  Поземлен имот с проектен 
идентификатор 69345.100.290  с 
площ 100 кв.м., представляващ 
част от поземлен имот с 
идентификатор 69345.100.110 
УПИ ІІІ-224, кв.34  по плана на с. 
Стойките, общ. Смолян 

213,60 1600,00 1600,00 1920,00 Решение на ОС 
№552/27.07.2017 

Л. П. ФИЛИПОВ 

31.  Поземлен имот с идентификатор 
67653.912.617 с площ от 50.00 
кв.м. трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, 
имота участва целия в 
образуването на УПИ ІІІ-731 

502,90   2 150,00 2 150,00 2580,00 Решение на ОС 
№841/07.06.2018 
 

Т. С. 
ХАДЖИЙСКА, И. 
С. ХАДЖИЙСКИ,  
З. Ч. 
ДИМИТРОВА и 
С. Ч. ДЕЛЧЕВА 

32.  Поземлен имот с идентификатор 
67653.923.572 с площ 85 кв.м. 
целия участващ в УПИ ІХ-241 за 
производствени нужди, кв. 6 по 
плана на гр. Смолян, кв. Устово 

1343,00   2890,00 2890,00 3468,00 Решение на ОС 
№840/07.06.2018 
 

„ЗАСА МИКРОН“ 
ООД  

33.  67653.923.573 с площ 37  кв.м 
целия участващ в УПИ ІХ-241 за 
производствени нужди, кв. 6 по 
плана на гр. Смолян, кв. Устово 

584,60 1258,00 1258,00 1509,60 Решение на ОС 
№840/07.06.2018 
 

„ЗАСА МИКРОН“ 
ООД 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Учредяваане право на строеж 
 Продажба на основание чл. 35 от ЗОС, 

чрез търг или конкурс 
  Продажба на основание чл. 35 от ЗОС 
 Продажба на основание чл. 36 от ЗОС 
 Право на преминаване на основание чл. 

192,193 от ЗУТ 
 Чл. 15 от ЗУТ 
 Замяна  
 Дарение  
 Наеми  


