Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ
№ 871

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с планоснимачен №231,
кв. 29 по плана на с. Кутела, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във
връзка с чл. 33 от ЗС

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.21, ал.4 и
ал.5 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.199, ал.1 от ЗУТ

Р Е Ш И:
1. Не дава съгласие, да бъдe изкупен поземлен имот с планоснимачен № 231
целия с площ 256 (двеста петдесет и шест) кв.м., участващ в УПИ І – 232 с
88 (осемдесет и осем) кв.м., в УПИ VІІ – озеленяване с 126 кв.м., улична
регулация с 42 кв.м., при граници: от две страни улица, УПИ ІІ – 234 и УПИ І
232, кв. 29 по действащия устройствен плана на с. Кутела, общ. Смолян.
Предлаганата сума за изкупуване на имота е 4368,00 (четири хиляди триста
шестдесет и осем) лева, собственост на София Младенова Инджова, Митко
Младенов Сираков и Сийка Младенова Сиракова, съгласно Нотариален акт за
собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение и наследствено
правоприемство № 168, том. І, рег. № 2889, дело № 146/18.11.2014 год.
2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за
целта документ / писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински
съвет за изкупуване на поземлен имот с планоснимачен № 231 целия с площ 256
(двеста петдесет и шест) кв.м., участващ в УПИ І – 232 с 88 (осемдесет и осем)
кв.м., в УПИ VІІ – озеленяване с 126 кв.м., улична регулация с 42 кв.м., при
граници: от две страни улица, УПИ ІІ – 234 и УПИ І 232, кв. 29 по действащия
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устройствен плана на с. Кутела, общ. Смолян. Предлаганата сума за изкупуване
на имота е 4368,00 (четири хиляди триста шестдесет и осем) лева, собственост на
София Младенова Инджова, Митко Младенов Сираков и Сийка Младенова
Сиракова.
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