
 

 

 1 

 

 

                                                                                               

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 

№ 801 
  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.02.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32 

 

ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим проектен имот с идентификатор 

67653.917.1139 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 бъдe изкупен проектен имот с идентификатор 

67653.917.1139 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, едно, едно, 

три, девет) целия с площ 200 (двеста) кв.м., трайно предназначение на територията: 

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

карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, при граници: п.и. 67653.917.929,  п.и. 

67653.917.930, п.и. 67653.917.714, участващ в улична регулация, кв. 221 по плана на гр. 

Смолян, кв. Смолян на цена от 3764,00 (три хиляди седемстотин шестдесет и четири) 

лева собственост на Мария Михайлова, Гинка Михайлова, Петър Михайлов. 

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

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

на проектен имот с идентификатор 67653.917.1139 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 

девет, едно, седем, точка, едно, едно, три, девет) целия с площ 200 (двеста) кв.м., трайно 

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

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

при граници: п.и. 67653.917.929,  п.и. 67653.917.930, п.и. 67653.917.714, участващ в 

улична регулация, кв. 221 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян на цена от 3764,00 (три 

хиляди седемстотин шестдесет и четири) лева собственост на Мария Михайлова, 

Гинка Михайлова, Петър Михайлов. 

 

29-25-24   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


