
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 

     
ОТНОСНО: Изкупуване на недвижими имоти с идентификатори 

69345.101.163.1 и  69345.101.163.2 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. 

Смолян на основание чл.66, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗС  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Смолян е постъпило заявление с вх. №ОС000527/09.05.2019 г. от  

Н. С. Г. и З.С. Г. 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 – 

Масивна вилна сграда по силата на Нотариален акт за собственост върху 

недвижим имот на основание учредено право на строеж № 59, том III, рег. № 3999, 

дело 401/19.10.2009 год. представляващ сграда с идентификатор 69345.101.163.1 

със застроена площ  36 (тридесет и шест) кв.м.на 2 етажа и сграда с идентификатор 

69345.101.163.2 със застроена площ 13 (тринадесет) кв.м.на 1 етаж, с 

предназначение: постройка на допълващото застрояване, разположени в поземелен 

имот с идентификатор 69345.101.163,  при граници: 69345.101.162, 69345.101.164,  

69345.101.225 и 69345.101.350 по кадастралната карта на с. Стойките , община 

Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-8/16.02.2006 г. на ИД на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър, видно от скици на сградите № 15-614955-

05.12.2017 год. и № 15-614959-05.12.2017 год., УПИ ХІІІ-101.163, кв. 50 по плана 

на с. Стойките, общ. Смолян. 

Предлаганата сума за изкупуване на имота е  72 000 (седемдесет и две 
хиляди) 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. 8, ал.1 от Закона 

за общинската собственост, чл.66, ал. 1 във връзка с чл. 33 от Закона за 

собствеността,  предлагам на Общинския съвет да вземе следните  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 

1. Не дава съгласие, да бъдат изкупени сграда с идентификатор 

69345.101.163.1 със застроена площ 36 (тридесет и шест) кв.м. на 2 етажа, 

предназначение: вилна сграда - еднофамилна и сграда с идентификатор 

69345.101.163.2 със застроена площ 13 (тринадесет) кв.м., на 1 етаж, с 

предназначение: постройка на допълващото застрояване, разположени в поземлен 

имот с идентификатор 69345.101.163, при граници: 69345.101.162, 69345.101.164, 

69345.101.225 и 69345.101.350 по кадастралната карта на с. Стойките, община 



Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-8/16.02.2006 г. на ИД на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър, видно от скици на сградите № 15-614955-

05.12.2017 год. и № 15-614959-05.12.2017 год., УПИ ХІІІ-101.163, кв. 50 по плана 

на с. Стойките, общ. Смолян на цена 72 000 (седемдесет и две хиляди) лева, 

собственост на  Н.С. Г.и З. С. Г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 

документ /писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за 

изкупуване на сграда с идентификатор 69345.101.163.1 със застроена площ 36 

(тридесет и шест) кв.м., на 2 етажа, предназначение: вилна сграда - еднофамилна и 

сграда с идентификатор 69345.101.163.2 със застроена площ 13 (тринадесет) кв.м. 

на 1 етаж, с предназначение: постройка на допълващото застрояване, разположени 

в поземелен имот с идентификатор 69345.101.163; при граници: 69345.101.162, 

69345.101.164,  69345.101.225 и 69345.101.350 по кадастралната карта на с. 

Стойките, община Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-8/16.02.2006 г. на ИД 

на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, видно от скици на сградите № 

15-614955-05.12.2017 год. и № 15-614959-05.12.2017 год., УПИ ХІІІ-101.163, кв. 50 

по плана на с. Стойките, общ. Смолян на цена 72 000 (седемдесет и две хиляди) 

лева, собственост на  Н.С.Г. и З. С.Г. 

 

 

 
 

 

ВНОСИТЕЛ:               

 Николай Мелемов  

 Кмет на Община Смолян    
 

 

  

 

 

 

 

 


