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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 
№ 269 

 
 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 01.09.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 16 

 
 
 

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67547.501.1434,  
образуващ УПИ ХVІ- 1434, кв. 36 по плана на с. Смилян, общ. Смолян 
 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на 
Община  - Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 8, ал. 9  
и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 47 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местна администрация 

 
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, като в Приложение № 2 – Разпоредителни сделки 
на основание 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, допълва поземлен 
имот с идентификатор 67547.501.1434 (шест, седем, пет,четири, седем, точка, 
пет, нула, едно, точка, едно, четири, три, четири) с площ 764 (седемстотин 
шестдесет и четири) кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 
10m), трайно предназначение на територията: урбанизирана, образуващ УПИ 
ХVІ-1434, кв. 36 по плана на  с. Смилян, общ. Смолян, при граници: 
67547.501.1435 (шест, седем, пет,четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, 
едно, четири, три, пет), 67547.501.631 (шест, седем, пет,четири, седем, точка, 
пет, нула, едно, точка, шест, три, едно), 67547.501.785 (шест, седем, пет,четири, 
седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем пет), 67547.501.784 (шест, 
седем, пет,четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем, четири), 
67547.501.1433 (шест, седем, пет,четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, 
едно, четири, три, три), 67547.501.1624 (шест, седем, пет,четири, седем, точка, 
пет, нула, едно, точка, едно, шест, две, четири) актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1876/02.08.2016 год., вписан в Агенция по 
вписванията под № 9, том VІ, дело № 680/2016 год. 
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2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Дончо Иванов Дончев  
поземлен имот с идентификатор 67547.501.1434 (шест, седем, пет,четири, 
седем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, три, четири) с площ 764 
(седемстотин шестдесет и четири) кв.м., начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
образуващ в УПИ ХVІ-1434, кв. 36 по плана на  с. Смилян, общ. Смолян, при 
граници: 67547.501.1435 (шест, седем, пет,четири, седем, точка, пет, нула, едно, 
точка, едно, четири, три, пет), 67547.501.631 (шест, седем, пет,четири, седем, 
точка, пет, нула, едно, точка, шест, три, едно), 67547.501.785 (шест, седем, 
пет,четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем пет), 67547.501.784 
(шест, седем, пет,четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем, 
четири), 67547.501.1433 (шест, седем, пет,четири, седем, точка, пет, нула, едно, 
точка, едно, четири, три, три), 67547.501.1624 (шест, седем, пет,четири, седем, 
точка, пет, нула, едно, точка, едно, шест, две, четири) актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1876/02.08.2016 год.,  за сумата от 4 966 (четири 
хиляди деветстотин шестдесет и шест) лева без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 
 
 
29-20-20 
 

СЕКРЕТАР:                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                            /Сл .Каменова/ 
Вярно с оригинала,  


