Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ
№ 1237
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.08.2019 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 57
ОТНОСНО: Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор

67653.914.19 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от
ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС (ул. Невястата)
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, 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,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие, да бъде изкупен поземлен имот с идентификатор
67653.914.19 целия с площ 407 (четиристотин и седем) 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 № РД-18-14/10.05.2005 год. на
ИД на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при граници: п.и.
67653.914.552, п.и. 67653.914.455, п. и. 67653.914.18, 67653.914.449, УПИ Х
– озеленяване, кв. 98 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян за сумата от
18 722,00 (осемнадесет хиляди седемстотин двадесет и два) лева,
собственост на Н.М.Н.
2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договор за
изкупуване на поземлен имот с идентификатор идентификатор 67653.914.19
целия с площ 407 (четиристотин и седем) 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 № РД-18-14/10.05.2005 год. на ИД на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, при граници: п.и. 67653.914.552, п.и.
67653.914.455, п. и. 67653.914.18, 67653.914.449, УПИ Х – озеленяване, кв.
98 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян за сумата от 18 722,00
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(осемнадесет хиляди седемстотин двадесет и два) лева, собственост на Н.
М.Н.
29-26-22

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: / П /
/инж. Данчо Киряков/

Вярно с оригинал, / П /
М.Иванова – гл.експерт звено ОбС
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