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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 

67653.919.357.13 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ 

във връзка с чл. 33 от ЗС  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Община Смолян е постъпило заявление с вх. №ОС000890/16.10.2020 г. от  

Снежана Ставрева и Ружин Ставрев, с което на основание  чл.199 от ЗУТ във 

връзка с чл. 33 от ЗС предлага на Община Смолян да изкупи собственият им 

недвижим имот- гараж по силата на Нотариален акт за продажба на недвижим 

имот № 83, том I, рег. 497, дело 123/1999 год., представляващ сграда с 

идентификатор 67653.919.357.13 със застроена площ 25 (двадесет и пет) кв.м.,  с 

предназначение: депо, хангар, гараж; при граници: 67653.919.357.1, 

67653.919.357.14, 67653.919.458 по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена 

със Заповед №300-5-26/28.04.2004 г. на ИД на Агенцията по геодезия, картография 

и кадастър, видно от скица на сграда № 15-670951-24.07.2019 год., кв.4 по плана на 

гр. Смолян, кв. Райково.  

Предлаганата сума за изкупуване е  6 000 (шест хиляди) лева. 

 Предвид гореизложеното и на основание  чл. 21, ал.1 т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 

и ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местната 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. Не дава съгласие, да бъдe изкупена сграда с идентификатор 

67653.919.357.13 със застроена площ 25 (двадесет и пет) кв.м.,  с предназначение: 

депо, хангар, гараж; при граници: 67653.919.357.1, 67653.919.357.14, 67653.919.458 

по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед №300-5-26/28.04.2004 

г. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, видно от скица на 

сграда № 15-670951-24.07.2019 год., кв.4 по плана на гр. Смолян, кв. Райково на 

цена 6 000 (шест хиляди) лева, собственост на Снежана Ставрева и Ружин 

Ставрев  

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 

документ / писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за 



изкупуване на сграда с идентификатор 67653.919.357.13 със застроена площ 25 

(двадесет и пет) кв.м.,  с предназначение: депо, хангар, гараж; при граници: 

67653.919.357.1, 67653.919.357.14, 67653.919.458 по кадастралната карта на гр. 

Смолян, одобрена със Заповед №300-5-26/28.04.2004 г. на ИД на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър, видно от скица на сграда № 15-670951-

24.07.2019 год., кв.4 по плана на гр. Смолян, кв. Райково на цена 6 000 (шест 

хиляди) лева, собственост на Снежана Ставрева и Ружин Ставрев. 

 

 
 

 
ВНОСИТЕЛ:                                                                                                                                                                

             /Н. МЕЛЕМОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


