
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. СМОЛЯН 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  

 Николай Тодоров Мелемов 
Кмет на Община Смолян 

 
 

Относно:  Замяна на част от общински имот с идентификатор № 
67653.922.78, участваща в УПИ VI детско – юношески ансамбъл, кв. 96 по 
плана на гр. Смолян, кв. Райково с площ 3352 кв. м. и разположената в 
частта сграда с идентификатор № 67653.922.78.1, която е с отпаднала 
необходимост за целите си на построяване – бивше ученическо общежитие 
„Васил Димитров“, с адрес: ул. „Родопи“ № 126, с Акт за публична 
общинска собственост № 114/23.11.1998 година, с преустановено 
настаняване на ученици на основание Решение № 1067/11.07.2015 година 
на Общински съвет Смолян, с имот с идентификатор 67653.5.343 с площ 
151816 кв. м., с адрес местност „Забацко”, землище на  гр. Смолян, общ. 
Смолян, собственост на Министерство на отбраната.                  
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 

С Решение № 225/12.10.2012 година на Общински съвет Смолян се 
дава съгласие за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху 
имот с идентификатор 67653.5.343 с площ 151816 кв. м., с адрес местност 
„Забацко”, землище на  гр. Смолян, правото на собственост върху всички 
движими материални активи находящи се в този имот  и е упълномощен 
Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими действия по 
провеждане на процедурата по прехвърлянето им в полза на Община 
Смолян. 

Следва Искане с наш изх. № ДЛ007676/30.10.2012 година, чрез 
Областен Управител до Министерски съвет на Република България с 
приложено Решение № 225/12.10.2012 година на Общински съвет Смолян 
и приложена Финансова обосновка. Въз основа на това искане в Общинска 
администрация Смолян е получено копие на Писмо от Министерство на 
отбраната до Областен управител с наш вх. № ДЛ007676-001/04.02.2013 
година, с което Министерство на отбраната, подкрепя начинанието на 
Община Смолян изразено в Искане изх. № ДЛ007676/30.10.2012 година и 
след съставяне на Акт за държавна собственост следва да се предостави 
съгласно чл. 54 от ЗДС. С наш изх. № ДЛ007676/09.09.2014 година до 



Министерство на отбраната е изпратено Напомнително писмо. Въз основа 
на това напомнително писмо, е получен отговор от Министерство на 
отбраната с което се изразява положително становище за безвъзмездно 
прехвърляне на искания имот в полза на Община Смолян и предстоят 
технически и административни действия по съставяне на АПДС. 
 С писмо наш вх. № ДЛ007077/14.09.2016 година, Командира на 101 
алпийски батальон Смолян, уведомява, че има принципно съгласие от 
Министъра на отбраната за замяна на бившето ученическо общежитие в кв. 
Райково, ул. „Родопи“(до КАТ) принадлежащо на Община Смолян за имот 
„Забатско“ принадлежащо на МО. 
 За имот с идентификатор № 67653.922.78 е издадена скица № 15-
204905-26.04.2016 година от Служба по геодезия, картография и кадастър 
– гр. Смолян, площ 5896 кв. м., трайно предназначение на територията – 
Урбанизирана, начин на трайно ползване – Комплексно застрояване. 
 За сградата с идентификатор № 67653.922.78.1 е издадена скица № 
15-204387-26.04.2016 година от Служба по геодезия, картография и 
кадастър – гр. Смолян, застроена площ 605 кв. м., брой етажи – 3, 
предназначение – общежитие. 
 Имот с идентификатор № 67653.922.78 участва в два Урегулерани 
поземлени имота – УПИ V озеленяване  и УПИ VI детско – юношески 
ансамбъл, кв. 96 по плана на гр. Смолян и улична регулация. С червен цвят 
на приложената скица, е частта от имот с идентификатор № 67653.922.78, 
която попада в УПИ VI и е с площ 3352 кв. м.. 

Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на 
основание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и 
местната  администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската 
собственост, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, предлагам Общински съвет да приеме следните  

 

РЕШЕНИЯ: 
 
 

І.Обявява имот с идентификатор № 67653.922.78, с адрес: ул. 
„Родопи“ № 126, с площ 5896 кв. м., трайно предназначение на 
територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Комплексно 
застрояване и разположената в него сграда с идентификатор № 
67653.922.78.1, със застроена площ 605 кв. м., брой етажи – 3, от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост.  

II.Дава съгласие за замяна на част, от общински имот с 
идентификатор № 67653.922.78, участваща в УПИ VI детско – юношески 
ансамбъл, кв. 96 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, с площ 3352 кв. м. и 
разположената в частта сграда с идентификатор № 67653.922.78.1 със 
застроена площ 605 кв. м., брой етажи – 3, с адрес: ул. „Родопи“ № 126,   с 
имот с идентификатор 67653.5.343 с площ 151816 кв. м., с адрес местност 



„Забацко”, землище на  гр. Смолян, общ. Смолян, собственост 
Министерство на отбраната. 

III.  Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 
необходими действия по законосъобразното провеждане на процедурата по 
замяна на цитираните в точка II имоти. 

 

 

ВНОСИТЕЛ:����             
                                                                               НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ 

            Кмет на Община Смолян 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


