Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ
№ 1028

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.06.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 50

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във
връзка с чл. 36 от Закона за собствеността

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.36 от Закона за
собствеността във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл.41 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.1,
т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и мастна администрация

Р Е Ш И:
1. 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 Б/ по чл. 36, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, допълва 33,80/139,63 идеални части от самостоятелен
обект с идентификатор 67653.917.385.1.3 целия с площ 139,63 (сто тридесет и девет
цяло и шестдесет и три) кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, находящ се
в поземлен имот с идентификатор 67653.917.385, при граници: на същия етаж:
няма, под обекта: 67653.917.385.1.2, над обекта: няма, с адрес: гр. Смолян, кв. 189,
УПИ VІІІ -1166, ул. „Грудьо войвода” № 47, актувани с Акт за частна общинска
собственост № 1835/18.05.2015 год.
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Смолян и
Слави Якимов Чаушев и Михаила Максимова Чаушева чрез изкупуване на
общинска част от 33,80/139,63 идеални части от самостоятелен обект с
идентификатор 67653.917.385.1.3 целия с площ 139,63 (сто тридесет и девет цяло и
шестдесет и три) кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, находящ се в
поземлен имот с идентификатор 67653.917.385, при граници: на същия етаж: няма,
под обекта: 67653.917.385.1.2, над обекта: няма, с адрес: гр. Смолян, кв. 189, УПИ
VІІІ -1166, ул. „Грудьо войвода” № 47, актувани с Акт за частна общинска
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собственост № 1835/18.05.2015 год. на пазарна цена стойност 6 330,00 (шест хиляди
триста и тридесет) лева.
3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите
действия по изпълнение на горните решения.
29-23-22

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Ф. Топов/
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