
 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 

 

        ОТНОСНО: Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор 

67653.914.19 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ 

във връзка с чл.33 от ЗС (ул. Невястата) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

     Във връзка с постъпило предложение с вх.№ ОС000677/25.06.2019 г. от Н. М. 

Н., с което на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС предлагат на 

Община Смолян да изкупи собственият й недвижим имот придобит по силата на 

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 54, том І, дело 

65/19.01.2007 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 67653.914.19 

целия с площ 407 (четиристотин и седем) кв.м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 

10m) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена 

със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на ИД на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър, при граници: п.и. 67653.914.552,  п.и. 67653.914.455, п. и. 

67653.914.18, 67653.914.449, УПИ Х – озеленяване, кв. 98 по плана на гр. Смолян, 

кв. Горно Смолян 

Предлаганата сума за изкупуване на имота е 18 722,00 (осемнадесет хиляди 

седемстотин двадесет и два) 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 поземлен имот с идентификатор 

67653.914.19 целия с площ 407 (четиристотин и седем) кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване (до 10m) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на ИД на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър, при граници: п.и. 67653.914.552, п.и. 

67653.914.455, п. и. 67653.914.18, 67653.914.449, УПИ Х – озеленяване, кв. 98 по 

плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян за сумата от 18 722,00 (осемнадесет 

хиляди седемстотин двадесет и два) лева, собственост на Н.М.Н. 



      2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договор за изкупуване 

на поземлен имот с идентификатор идентификатор 67653.914.19 целия с площ 407 

(четиристотин и седем) кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) по 

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

Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на ИД на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър, при граници: п.и. 67653.914.552,  п.и. 67653.914.455, п. и. 

67653.914.18, 67653.914.449, УПИ Х – озеленяване, кв. 98 по плана на гр. Смолян, 

кв. Горно Смолян за сумата от 18 722,00 (осемнадесет хиляди седемстотин 

двадесет и два) лева,  собственост на Н. М.Н. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: / П / 

                      /Н. МЕЛЕМОВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


