Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ
№ 525
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.06.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.925.475 частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 35, ал. 1 и
чл. 41, ал. 2, от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 45, ал. 1 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
местната администрация
Р Е Ш И:
1. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот с
идентификатор 67653.925.475 с площ 200 кв.м. (двеста кв.м.), с начин на
трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, по кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена
със Заповед 300-5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със
заповед КД-14-21-494/17.10.2012г. на началник на СГКК – Смолян, образуващ
УПИ ХVI, кв. 26 по ПУП на гр. Смолян, кв. Устово, при съседни поземлени
имоти: поземлен имот с идентификатор 67653.925.476, съгласно скица № 15254682-02.06.2017г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – Смолян,
актуван с Акт за частна общинска собственост № 1668/24.07.2012г., вписан в
Служба по вписванията под Акт № 165, том IV, дело № 797/2012 вх.
№ 1339/2012г., парт.№ 19555, като първоначална цена в публичния търг с
тайно наддаване в размер на 9 640 лева (девет хиляди шестстотин и
четиридесет лева), без ДДС.
2. Възлага откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване на гореописания имот – частна общинска собственост.
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3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички
необходими процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с
тайно наддаване.
29-24-23

ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ В.Бояджиева /
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Димитър Кръстанов/
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