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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 
№ 286 

 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.10.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 17 

 
 
 

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83274.501.620 – 
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 
местна администрация 

 
РЕШИ: 

 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 26/18.12.2015 
година на Общински съвет Смолян в Приложение №1 – Разпоредителни 
сделки на основание чл. 35 от Закона за общинската собственост – продажба 
на имоти и вещи – частна общинска собственост както следва: 

Поземлен имот  с идентификатор 83274.501.620 с площ 476 кв.м. 
(четиристотин седемдесет и шест кв.м.), с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване (до 10м), трайно предназначение на територията: урбанизирана 
по кадастрална карта на с. Широка лъка, община Смолян, одобрена със 
Заповед РД-18-5/07.02.2011г. на ИД на АГКК, образуващ УПИ IV, кв. 72 по 
ПУП на с. Широка лъка, община Смолян, при граници: поземлен имот с 
идентификатор 83274.501.621, поземлен имот с идентификатор 83274.501.5006, 
поземлен имот с идентификатор 83274.501.1020, поземлен имот с 
идентификатор 83574.501.619, съгласно скица №15-462351-20.09.2016г. от 
Служба по геодезия, картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №1882/29.09.2016г., вписан в Служба по 
вписванията под Акт №64, том VII, дело №796/2016 вх. №2327/06.10.2016г., 
парт.№35860. 
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 2. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот  с 
идентификатор 83274.501.620 с площ 476 кв.м. (четиристотин седемдесет и 
шест кв.м.), с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана по кадастрална карта на с. 
Широка лъка, община Смолян, одобрена със Заповед РД-18-5/07.02.2011г. на 
ИД на АГКК, образуващ УПИ IV, кв. 72 по ПУП на с. Широка лъка, община 
Смолян, при граници: поземлен имот с идентификатор 83274.501.621, 
поземлен имот с идентификатор 83274.501.5006, поземлен имот с 
идентификатор 83274.501.1020, поземлен имот с идентификатор 83574.501.619, 
съгласно скица №15-462351-20.09.2016г. от Служба по геодезия, картография и 
кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1882/29.09.2016г., вписан в Служба по вписванията под Акт №64, том VII, 
дело №796/2016 вх. №2327/06.10.2016г., парт.№35860, като първоначална цена 
в публичния търг с тайно наддаване в размер на 5712 лева (пет хиляди 
седемстотин и дванадесет лева), без ДДС. 

3. Възлага откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с 
тайно наддаване на гореописания имот – частна общинска собственост. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 
необходими процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с 
тайно наддаване. 
 
29-22-22 
 
 

СЕКРЕТАР:                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                            /Сл .Каменова/ 
Вярно с оригинала,  


