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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 

№ 691 
  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.12.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 30 
 

ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.200 

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

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов – 

кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал.1 т.8 и чл.27, ал. 4 и ал. 5 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. 21, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

общинската собственост  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Не дава съгласие, да бъде изкупен поземлен имот с идентификатор 67653.917.200 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със заповед № РД-18-

14/10.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменена със заповед № 18-12595-

10.11.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 1359 кв.м., трайно предназначение 

на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), 

административен адрес: гр. Смолян, п.к.4700, ул. „Македония“, участващ в УПИ VI-2532, 

УПИ VII-2532 и улична регулация, кв.209 по действащия устройствен план на гр. Смолян, 

одобрен със заповед № 1005 от 14.06.2001 г., изменен със заповед № 113 от 29.07.2004 г., при 

граници на имота: имоти с идентификатори №№ 67653.917.199, 67653.917.1131,67653.917.691, 

съгласно скица № 15-1316292-03.12.2021 г. издадена от СГКК, гр. Смолян, на цена от 25 000,00 

(двадесет и пет хиляди) лева собственост на Розета Буйкова и Ася Захариева. 

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

/писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за изкупуване на поземлен 

имот с идентификатор 67653.917.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Смолян, одобрени със заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК 

и изменена със заповед №18-12595-10.11.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 

1359 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 

ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: гр. Смолян, п.к.4700, ул. „Македония“, 

участващ в УПИ VI-2532, УПИ VII-2532 и улична регулация, кв.209 по действащия 

устройствен план на гр. Смолян, одобрен със заповед № 1005 от 14.06.2001 г., изменен със 

заповед № 113 от 29.07.2004 г., при граници на имота: имоти с идентификатори № № 

67653.917.199, 67653.917.1131, 67653.917.691, съгласно скица № 15-1316292-03.12.2021 г. 

издадена от СГКК, гр. Смолян, на цена от 25 000,00 (двадесет и пет хиляди) лева собственост 

на Розета Буйкова и Ася Захариева 

 

29-24-24   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


