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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 

№ 625  

  
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.09.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27 

 

ОТНОСНО:  Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 

от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 69345.100.197 по кадастралната карта на с. 

Стойките, общ. Смолян. 

  
  Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет  на Община Смолян, на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост,  § 8, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 1 и чл. чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

устройство на територията и чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2, и чл. 27, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година, приета с Решение № 395/22.12.2020 година на Общински 

съвет Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на основание чл. 15, ал. 3 и 

ал. 5 от Закона за устройство на територията, както следва: поземлен имот с 

идентификатор 69345.100.197 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, 

точка, едно, девет, седем)  с площ 120 (сто и двадесет) кв.м, с начин на трайно ползване: 

ниско застрояване (до 10 m), трайно предназначение: урбанизирана; при граници: 

69345.100.223 (шест, девет, три,  четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, две, 

три), 69345.100.200 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, 

нула, нула), 69345.100.1954 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, 

едно, девет, пет, четири), 69345.100.1960 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, 

девет, шест, нула), кв. 43 по плана на с. Стойките, общ. Смолян, актуван с Акт за 

общинска собственост №2161/09.09.2021г. 
 

2. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Марина Георгиева по 

реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройство на територията. 
 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор с 

Марина Георгиева за продажба на поземлен имот с идентификатор 69345.100.197 (шест, 

девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, едно, девет, седем)  с площ 120 

(сто и двадесет) кв.м, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), трайно 

предназначение: урбанизирана; при граници: 69345.100.223 (шест, девет, три,  четири, 

пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, две, три), 69345.100.200 (шест, девет, три, четири, 

пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, нула, нула), 69345.100.1954 (шест, девет, три, 

четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, едно, девет, пет, четири), 69345.100.1960 

(шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, девет, шест, нула), кв. 43 по плана на с. 
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Стойките, общ. Смолян, актуван с Акт за общинска собственост №2161/09.09.2021г.,  на 

пазарна цена в размер на 1 200,00 (хиляда и двеста) лева, без ДДС. 
 

4. След плащане на цената, да се сключи окончателен договор. 

 

29-22-22 

                                                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

                                                                                  ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


