
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

        ОТНОСНО: Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор 

67653.926.472 и поземлен имот с идентификатор 67653.926.474 по кадастралната 

карта на гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

     Във връзка с обект „Път ІІ – 86 – ГПК - гр. Смолян“ е необходимо Общински 

съвет – гр. Смолян да разгледа постъпило предложение с вх.№ 

ИРОС001229/01.12.2017 г. от Стоян Николов Гергьовски, Мария Димитрова 

Георгевска и Димитър Николов Георгевски, с което на основание чл.199 от ЗУТ 

във връзка с чл.33 от ЗС предлагат на Община Смолян да изкупи собствените им 

недвижими имоти придобити по силата на Нотариален акт за собственост върху 

недвижими имоти на основание възстановяване на правото на собственост по реда 

на ЗСПЗЗ и по наследство № 162, том І, рег. № 1724, дело № 124/2013 год., 

представляващи поземлен имот с идентификатор 67653.926.472 с площ 392 

кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно 

предназначение на територия: урбанизирана, при граници: 67653.926.3, 

67653.926.160, 67653.926.473,  участващ в УПИ ІІІ – озеленяване, кв. 106 по плана 

на гр.Смолян, кв. Устово и поземлен имот с идентификатор 67653.926.474с 

площ 3 кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно 

предназначение на територия: урбанизирана, при граници: 67653.926.342, 

67653.926.473, участващ в УПИ Х– озеленяване, кв. 104 по плана на гр.Смолян, 

кв. Устово.  

Предлаганата сума за изкупуване на имотите е  7 110,00 ( седем хиляди сто 

и десет) лева. 

          Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2 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 изкупени поземлен имот с идентификатор 

67653.926.472 с площ 392 кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 

10m), трайно предназначение на територия: урбанизирана, при граници: 

67653.926.3, 67653.926.160, 67653.926.473, участващ в УПИ ІІІ – озеленяване, кв. 

106 по плана на гр.Смолян, кв. Устово и поземлен имот с идентификатор 

67653.926.474с площ 3 кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 

10m), трайно предназначение на територия: урбанизирана, при граници: 

67653.926.342, 67653.926.473, участващ в УПИ Х– озеленяване, кв. 104 по плана 

на гр.Смолян, кв. Устово.Предлаганата сума за изкупуване на имота е 7 110,00 ( 

седем хиляди сто и десет) лева, собственост на Стоян Николов Гергьовски, 

Мария Димитрова Георгевска и Димитър Николов Георгевски. 

      2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договор за изкупуване 

на поземлен имот с идентификатор 67653.926.472 с площ 392 кв.м., начин на 

трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на 



територия: урбанизирана, при граници: 67653.926.3, 67653.926.160, 67653.926.473, 

участващ в УПИ ІІІ – озеленяване, кв. 106 по плана на гр.Смолян, кв. Устово и 

поземлен имот с идентификатор 67653.926.474с площ 3 кв.м., начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територия: 

урбанизирана, при граници: 67653.926.342, 67653.926.473, участващ в УПИ Х– 

озеленяване, кв. 104 по плана на гр.Смолян, кв. Устово. Предлаганата сума за 

изкупуване на имота е 7 110,00 ( седем хиляди сто и десет) лева, собственост на 

Стоян Николов Гергьовски, Мария Димитрова Георгевска и Димитър Николов 

Георгевски. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

                      /Н. МЕЛЕМОВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


