Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ
№ 261
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 01.09.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и
ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 67653.917.147
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
Община - Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 6,
ал. 1, от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.8, ал.9
и чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от
Закона за устройство на територията
РЕШИ:
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година
на Общински съвет Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на
основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от от Закона за устройство на територията,
допълва поземлен имот с идентификатор 67653.917.147 с площ 386 (триста
осемдесет и шест) кв.м., Начин на трайно ползване: незастроен имот за
спортен обект, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, УПИ
ІV – терен за спорт, кв.219 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт частна
общинска собственост № 1873/29.07.2016 год., вписан в Агенция по
вписванията под № 7, том VІ, дело № 678/2016 год.
2. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с ЕТ „Младен
Стоянов 63“ по реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройства на
територията.
3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен
договор със ЕТ „Младен Стоянов 63“ за продажба на поземлен имот с
идентификатор 67653.917.147 с площ 386 (триста осемдесет и шест) кв.м.,
Начин на трайно ползване: незастроен имот за спортен обект, с трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, УПИ ІV – терен за спорт,
кв.219 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт частна общинска собственост
№ 1873/29.07.2016 год., вписан в Агенция по вписванията под № 7, том VІ,
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дело № 678/2016 год. на пазарна оценка от 10 808,00 (десет хиляди осемстотин
и осем) лева, без ДДС.
4. След влизане в сила на изменението на Подробният устройствен план
и плащане на цената, да сключи окончателен договор.
29-21-21
СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл .Каменова/
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