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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 
№ 1123 

 
 
 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 10.09.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 54 

 
 
 
 
 

ОТНОСНО: Замяна на част от общински поземлен имот с идентификатор 
67653.97.57 с част от поземлен имот с идентификатор  67653.97.47 и  част от 
поземлен имот с идентификатор  67653.97.48 собственост на наследници на Георги 
Николов Палагачев 
 
 

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,      т. 3 от Закона за 
общинската собственост, чл.40, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл.40. ал.1, т.2 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Съгласно скици-проекти за промяна на граници на поземлен имот 

67653.97.57, обявява 261 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67653.97.57 целия 
с площ 285 кв.м., с начин за трайно ползване: за селскостопански, горски, 
ведомствен път, трайно предназначение на територията: земеделска, от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост, поради отпаднало 
предназначение. 

2. Допълва 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 Г/ по чл. 15, ал. 3 и ал. 5  от Закона за 
устройство на територията, чрез замяна допълва 261 кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 67653.97.57 целия с площ 285 кв.м., с начин за трайно ползване: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, трайно предназначение на територията: 
земеделска. 
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3. Дава съгласие за замяна на част от общински поземлен имот с 
идентификатор 67653.97.57 целия с площ 285 кв.м., с начин за трайно ползване: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, трайно предназначение на територията: 
земеделска по кадастралната карта на гр. Смолян, при граници: 67653.97.50, 
67653.917.223, 67653.97.49, 67653.97.48, 67653.9717.225, 67653.97.47,  образуващ нови 
поземлени имоти с проектни идентификатори 67653.97.486 с площ 35 кв.м., 
67653.97.487 с площ 41 кв.м., 67653.97.488 с площ 52 кв.м., 67653.97.489 с площ 133 
кв.м., с обща пазарна оценка 989 лв., с поземлен имот с проектен идентификатор 
67653.97.490 с площ 290 кв.м., образуван от поземлен имот с идентификатор 
67653.97.47 и поземлен имот с проектен идентификатор 67653.97.491 с площ 134 
кв.м., образуван от поземлен имот с идентификатор 67653.97.48, с обща пазарна 
оценка 966 лв., собственост на наследници на Георги Николов Палагачев. 

4. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за замяна, без 
уравняване на дяловете, като разходите по извършване на замяната се поемат от 
наследници на Георги Николов Палагачев. 

 
 
 

 29-27-27 
 
 
 
 
 
 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                                       /Ф. Топов/ 
Вярно с оригинала, 


