Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ
№ 1118

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.08.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 53

ОТНОСНО: Обявяване на общински имот от частна общинска собственост в
публична общинска собственост.
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. 2 и чл. 8, ал. 9
от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 60, ал. 1 от АПК

Р Е Ш И:
1. Изменя Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2015 година приета с Решение № 900/26.02.2015 година на
Общински съвет Смолян в т. 3.2.1 подточка А/ по чл. 35 от Закона за общинската
собственост – продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост, изважда
поземлен имот с идентификатор 49014.18.71 с площ 48 063 кв.м., с трайно
предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя ведно с масивни сгради с идентификатори: 49014.18.71.1 със
застроена площ: 372 кв.м. на два етажа, предназначение: курортна туристическа
сграда, 49014.18.71.2 със застроена площ: 35 кв.м. на един етаж, предназначение:
постройка за допълващо застрояване, с.Момчиловци, м. Кашкавалницата, при
граници: 49014.18.104, 49014.18.98, 49014.18.88, 49014.18.86, 49014.18.82, 49014.18.81,
49014.18.73, 49014.18.149, 49014.18.72, 49014.18.177, 49014.18.42, актуван с Акт за
частна общинска собственост № 1662/20.06.2012 год.
2. Обявява от частна общинска собственост в публична общинска
собственост поземлен имот с идентификатор 49014.18.71 с площ 48 063 кв.м., с
трайно предназначение на територията: урбанизирана,
с начин на трайно
ползване: друг вид земеделска земя ведно с масивни сгради с идентификатори:
49014.18.71.1 със застроена площ: 372 кв.м. на два етажа, предназначение:
курортна туристическа сграда, 49014.18.71.2 със застроена площ: 35 кв.м. на един
етаж, предназначение: постройка за допълващо застрояване, с.Момчиловци,
м.Кашкавалницата, при граници: 49014.18.104, 49014.18.98, 49014.18.88,
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49014.18.86, 49014.18.82, 49014.18.81, 49014.18.73, 49014.18.149, 49014.18.72,
49014.18.177, 49014.18.42, актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 1662/20.06.2012 год.
3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта
документ /Акт за публична общинска собственост/.
4. Допуска предварително изпълнение на Решенията на основание чл.60 ал.1
от АПК.

29-26-26

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Ф. Топов/
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