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Обявление за замяна на недвижими имоти в гр. Силистра 
 

На основание чл. 40, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост и чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на територията, 
във връзка с постъпило искане № ВхК – 2004/ 19.02.2016 г. от Румен Николов 
Жеков, за замяна на части от собствен имот, находящ се в гр. Силистра, ул. „Кирил 
и Методий” с част от имот – общинска собственост, находящ се в гр. Силистра, ул. 
„Маринчева” 

открива процедура по извършване на замяна на имоти, както следва: 

имот - общинска собственост: проектен поземлен имот с идентификатор № 
66425.500.7321 и площ 14 кв. м, представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор № 66425.500.5094 по кадастралната карта на гр. Силистра, с начин 
на трайно ползване „За второстепенна улица” – публична общинска собственост 
(ул. „Маринчева”), който съгласно плана за регулация на урегулиран поземлен 
имот XI 7300 в кв. 75 по плана на ЦГЧ на гр. Силистра се придава към поземлен 
имот с идентификатор № 66425.500.7300 по кадастралната карта на гр. Силистра, 
находящ се на ул. „Кирил и Методий” № 6-8, собственост на Румен Николов 
Жеков 

с 

имот - собственост на Румен Николов Жеков ( Нот. акт, вписан в Службата по 
вписванията на 19.09.2014 г., вх. рег. № 5471, акт № 134, том ХXІ, дело № 2191/ 
2014 г. и Нот. акт, вписан в Службата по вписванията на 09.07.2014 г., вх. рег. № 
3992, акт № 49, том XII, дело № 1502 / 2014 г.): проектни поземлени имоти с 
идентификатори №, № 66425.500.7322 с площ 4 кв. м, който съгласно плана за 
регулация е отреден за ул. „Маринчева” и 66425.500.7320 с площ 10 кв. м, който 
съгласно плана за регулация е отреден за ул. ”Кирил и Методий ”.  

За допълнителна информация: тел. 086/816-271 – Ив. Бакалова. 


