
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  инж. МАРИАНА   ЦЕКОВА 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

        ОТНОСНО: Изкупуване на проектен имот с идентификатор 67653.923.606 

по кадастралната карта на гр .Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ 

във връзка с чл.33 от ЗС (улична регулация) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

     Във връзка с постъпило предложение с вх.№ ДЛ010798/29.12.2020 год. г. от 

„Структура инвест ВМ“ ЕООД, с което на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с 

чл.33 от ЗС предлага на Община Смолян да изкупи собствения му недвижим 

имот придобит по силата на Нотариален акт № 106, том 7, рег. 1933, дело 

1499/2005 г. представляващ проектен имот с идентификатор 67653.923.606 с 

площ 54 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със 

Заповед № 300-5-26/28.04.2004 год. на ИД на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър, при граници: 67653.923.607, 67653.923.369, 

67653.923.605, 67653.923.64 представляващ улична регулация кв. 5 по плана на 

гр. Смолян, кв. Устово, съгласно Заповед № УТ-070/21.09.2020 г. на Кмета на 

Община Смолян.  

Предлаганата сума за изкупуване на имота е 2851,20 (две хиляди 

осемстотин петдесет и един лева и двадесет стотинки) лева.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2, чл. 27, ал. 5  

от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.21, ал.4 и 

ал.5 от ЗОС във връзка с чл.199, ал.1 от ЗУТ, предлагам на Общинския съвет да 

вземе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 1. Дава съгласие, да бъде изкупен проектен имот с идентификатор 

67653.923.606 с площ 54 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, 

одобрена със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 год. на ИД на Агенцията по 



геодезия, картография и кадастър, при граници: 67653.923.607, 67653.923.369, 

67653.923.605, 67653.923.64 представляващ улична регулация съгласно Заповед 

№ УТ-070/21.09.2020 г. на Кмета на Община Смолян, кв. 5 по плана на гр. 

Смолян, кв. Устово за сумата от 2851,20 (две хиляди осемстотин петдесет и един 

лева и двадесет стотинки) лева, собственост на „Структура инвест   ВМ“ ЕООД 

       2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договор за 

изкупуване на проектен имот с идентификатор 67653.923.606 с площ 54 кв.м., 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-

26/28.04.2004 год. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при 

граници: 67653.923.607, 67653.923.369, 67653.923.605, 67653.923.64 

представляващ улична регулация съгласно Заповед № УТ-070/21.09.2020 г. на 

Кмета на Община Смолян, кв. 5 по плана на гр. Смолян, кв. Устово за сумата от 

2851,20 (две хиляди осемстотин петдесет и един лева и двадесет стотинки) лева, 

собственост на „Структура инвест   ВМ“ ЕООД  . 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: / П /   

инж. МАРИАНА   ЦЕКОВА 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

оправомощена със Заповед №РД-0011/08.01.2021г.  

на кмета на Община Смолян   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


