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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН  

 
 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 
 

 

от ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ – Председател на Общинския съвет  

                                           

 

                 ОТНОСНО: Връщане за поименно прегласуване на Решение № 1000/ 

17.12.2018 г. на Общински съвет – Смолян, относно: Одобряване на пазарна цена 

за обезщетение на собствениците на поземлени имоти попадащи в обект: “Обходен 

път Тикале – Влахово“. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

          С Решение № 1000/17.12.2018г. общинският съвет, на основание чл.21, 

ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА Одобрява справедлива пазарна цена за 1 кв.м. – 2,066 

лв. без ДДС за обезщетение на собствениците  на части от поземлени имоти с 

идентификатори 67653.300.745 - площ от 178 кв.м, 67653.300.748 – площ от 1094 

кв.м., 67653.300.74 –площ от 718 кв.м., 67653.300.743 – площ от 121 кв.м. и 

67653.300.746-площ от 299 кв.м., попадащи в трасето на обект:“Обходен път 

Тикале-Влахово“ въз основа на Доклад за извършена експертна оценка от 

лицензиран оценител, вписан в Камарата на независимите оценители в България. 

            Едно от правните основания за приемане на Решение № 1000/17.12.2018 г., 

са посочени в нормите на чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от ЗМСМА.. За упражняване на 

правомощията на съвета по указаните разпоредби и за приемане на решения по 

същите, чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА изисква провеждане на поименно гласуване, 

отразено в протокола от заседанието. 

     Видно от Протокол № 46, воден на заседанието на съвета, за посоченото 

решение № 1000/17.12.2018 г., е проведено явно гласуване без поименно такова. С 

това е нарушена процедурата по приемането му, регламентирана в чл. 27, ал.5 от 

ЗМСМА., поради което решението е върнато като незаконосъобразно за ново 

разглеждане, със Заповед № АП-03-14-8/08.01.2019 г. на Областния Управителна 

област Смолян. 

    В тази връзка и съгласно чл. 21, ал. 1, т. 24,  чл. 45, ал. 4, ал. 9 от ЗМСМА и 

Заповед № АП–03–14–8/08.01.2019 г. на Областен управител на област Смолян, 

предлагам Общински съвет-Смолян, да прегласува поименно Решението, като 

потвърди същото, със провеждане на поименно гласуване, отразено в протокола от 

заседанието 
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Р Е Ш И: 

 

 

Потвърждавам одобрената справедлива пазарна цена за 1 кв.м. – 2,066 лв. 

без ДДС за обезщетение на собствениците  на части от поземлени имоти с 

идентификатори 67653.300.745 - площ от 178 кв.м, 67653.300.748 – площ от 1094 

кв.м., 67653.300.74 –площ от 718 кв.м., 67653.300.743 – площ от 121 кв.м. и 

67653.300.746-площ от 299 кв.м., попадащи в трасето на обект:“Обходен път 

Тикале-Влахово“ въз основа на Доклад за извършена експертна оценка от 

лицензиран оценител, вписан в Камарата на независимите оценители в 

България . 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:  

ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ 

Председател на Общински съвет 

 

 

 


