
 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 

 
        ОТНОСНО: Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор 
67653.926.441 по кадастралната карта на гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във 
връзка с чл.33 от ЗС (ул. Трета) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

     Във връзка с обект „ГЛАВНА ПЪТНА КОМУНИКАЦИЯ- СМОЛЯН“ да разгледа 
постъпило предложение с вх.№ ИРОС000406/04.04.2019 г. от М. Й. Р., Р. И. Р., Ш. Н. К., 

Н. П. П., Ф. Г. Х., С. Х. Г., Д. Х. Х., с което на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 

от ЗС предлагат на Община Смолян да изкупи собственият им недвижим имот придобити 

по силата на Нотариален акт за признаване на право на собственост върху  недвижим имот 
№ 1, том ХІІ, дело 2271/30.12.2009 г. и Удостоверение за наследници № 4312/29.10.2018 

год., представляващ поземлен имот с идентификатор 67653.926.441 целия с площ 2416 

(две хиляди четиристотин и шестнадесет) кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-

66/11.10.2004 год. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при граници: 

п.и. 67653.926.335,  п.и. 67653.926.106, п. и. 67653.926.110, 67653.926.109, 67653.926.450, 

67653.926.436, 67653.926.333, предвиден за изграждане на „ГЛАВНА ПЪТНА 

КОМУНИКАЦИЯ- СМОЛЯН“. 

Предлаганата сума за изкупуване на имота е 41072,00 (четиридесет и една хиляди 

седемдесет и два) лева.  
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2, чл. 27, ал. 5  от 

Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.21, ал.4 и ал.5 от ЗОС във 
връзка с чл.199, ал.1 от ЗУТ, предлагам на Общинския съвет да вземе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

      1. Дава съгласие, да бъде изкупен поземлен имот с идентификатор идентификатор 
67653.926.441 целия с площ 2416 (две хиляди четиристотин и шестнадесет) кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (до 10m) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, 

одобрена със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 год. на ИД на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, при граници: п.и. 67653.926.335,  п.и. 67653.926.106, п. и. 

67653.926.110, 67653.926.109, 67653.926.450, 67653.926.436, 67653.926.333 предвиден за 
изграждане на „ГЛАВНА ПЪТНА КОМУНИКАЦИЯ- СМОЛЯН“ за сумата от 41072,00 

(четиридесет и една хиляди седемдесет и два) лева, собственост на М. Й. Р., Р. И. Р., Ш. Н. 

К., Н. П. П., Ф. Г. Х, С. Х. Г., Д. Х. Х.. 

      2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договор за изкупуване на 
поземлен имот с идентификатор идентификатор 67653.926.441 целия с площ 2416 (две 
хиляди четиристотин и шестнадесет) кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) по кадастралната 



карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-

66/11.10.2004 год. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при граници: 

п.и. 67653.926.335,  п.и. 67653.926.106, п. и. 67653.926.110, 67653.926.109, 67653.926.450, 

67653.926.436, 67653.926.333, предвиден за изграждане на „ГЛАВНА ПЪТНА 

КОМУНИКАЦИЯ- СМОЛЯН“ за сумата от 41072,00 (четиридесет и една хиляди 

седемдесет и два) лева, собственост на М. Й. Р., Р. И. Р., Ш. Н. К., Н. П. П., Ф. Г. Х., С. Х. 

Г., Д. Х. Х..  

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

                      /Н. МЕЛЕМОВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


