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                                                                                                      Препис! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1202 
 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 53 
 
 

 

                ОТНОСНО:  Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 

67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост на М.Н.Г. 

 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 8, ал. 9   и  чл. 38, ал. 2 

от Закона за общинската собственост във връзка с и чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12, и чл. 27, 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, 
 

Р Е Ш И: 

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 година приета с Решение № 1021/30.01.2019 год. на 
Общински съвет Смолянн в Приложение № 4 – Разпоредителни сделки на основание 
чл. 37 и чл. 38 от Закона за общинската собственост, допълва 2,37 (две цяло и 

тридесет и седем) кв.м., а именно пристрояване на тераса с площ 2,37 (две цяло и 

тридесет и седем) кв.м.  към самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.250.2.3 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, точка, две, пет, нула, точка, две, 
точка, три), с предназначение жилище, апартамент, със застроена площ 54,63 кв.м., 

ведно 9,11 % идеални части и правото на строеж, при граници: на същия етаж: 

67653.915.250.2.2, под обекта: няма, над обекта: 67653.915.250.2.6 в сграда № 2, 

представляващ Апартамент в гр. Смолян, ул. „Константин Иричек”, разположен в 
поземлен имот с идентификатор 67653.915.250 с площ 4982 (четири хиляди 

деветстотин осемдесет и два) кв.м., начин на трайно ползване: Комплексно 

застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ ІХ – 1592, 

УПИ Х – 1597 – озеленяване и гаражи, УПИ VІІІ,  УПИ VІІ, УПИ VІ, УПИ V, кв. 
110 по плана на гр. Смолян, при граници: 67653.915.266, 67653.915.255, 

67653.915.254, 67653.253, 67653.915.252, 67653.915.232, 67653.915.249, 

67653.915.591, 67653.915.583, който поземлен имот е частна общинска собственост 
на основание Акт за частна общинска собственост № 1805/13.02.2015 год., вписан 

под № 177, том І, дело 252/2015 г.  
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2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на пристрояване на 
М.Н.Г.в размер на на 2,37 (две цяло и тридесет и седем) кв.м., а именно 

пристрояване на тераса с площ 2,37 (две цяло и тридесет и седем) кв.м.  към 

самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.250.2.3 (шест, седем, шест, пет, три, 

точка, девет, едно, пет, точка, две, пет, нула, точка, две, точка, три), с предназначение 
жилище, апартамент, със застроена площ 54,63 кв.м., ведно 9,11 % идеални части и 

правото на строеж, при граници: на същия етаж: 67653.915.250.2.2, под обекта: няма, 
над обекта: 67653.915.250.2.6 в сграда № 2, представляващ Апартамент в гр. Смолян, 

ул. „Константин Иричек”, разположен в поземлен имот с идентификатор 

67653.915.250 с площ 4982 (четири хиляди деветстотин осемдесет и два) кв.м., начин 

на трайно ползване: Комплексно застрояване, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, УПИ ІХ – 1592, УПИ Х – 1597 – озеленяване и гаражи, УПИ VІІІ,  
УПИ VІІ, УПИ VІ, УПИ V, кв. 110 по плана на гр. Смолян, при граници: 

67653.915.266, 67653.915.255, 67653.915.254, 67653.253, 67653.915.252, 

67653.915.232, 67653.915.249, 67653.915.591, 67653.915.583, който поземлен имот е 
частна общинска собственост на основание Акт за частна общинска собственост № 

1805/13.02.2015 год., вписан под № 177, том І, дело 252/2015 г. на стойност 97,00 

(деветдесет и седем) лева без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 

 
29-20-18                                          

                                                                       

                                                                      

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: / П / 

                                                                                                        /инж. Данчо Киряков/ 

 

 

Вярно с оригинал, / П / 

М.Иванова – гл.експерт звено ОбС 

 


