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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 
№ 357 

 

 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.01.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 21 

 
 
 

ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 
67653.914.212 по кадастралната карта на гр. 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 местна администрация, чл. 8, ал.1 
от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство 
на територията, чл. 33 от Закона за собствеността и след проведено гласуване и 
резултат по чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и след проведено гласуване и резултат 
по чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА    

 
РЕШИ: 

 
1. Отказва да изкупи от Софка Бойкова Болярова, Бойка Садкова 

Дукатева, Светла Садкова Дукатева, собствения им  недвижим имот 
представляващ поземлен имот с идентификатор 67653.914.212 целия с площ 
734 (седемстотин тридесет и четири) кв.м., трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 
10m) по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-
14/10.05.2005 г. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при 
граници: п.и. 67653.914.213, п.и. 67653.914.466, п. и. 67653.914.211, п. и. 
67653.914.201, п.и. 67653.914.565, участващ в УПИ VІІІ-озеленяване, кв. 65 по 
плана на гр. Смолян за предлаганата сума за изкупуване в размер  7 000,00 
(седем хиляди)   лева. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за 
целта документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за 
изкупуване на поземлен имот цитиран в точка 1. 

 

29-22-22 
 

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


