
 

 

                                                                                               

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 

№ 839 
  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.03.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33 

 

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 81520.501.603,  

образуващ УПИ ІІ, кв. 10а по плана на с. Чокманово, общ. Смолян 

 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл. 8, ал. 9  и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 27, ал. 5,  чл. 52, ал. 

5, т. 2 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 2022 година приета с решение № 687/22.12.2021 год. в Приложение № 2 

– Разпоредителни сделки на основание 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, 

допълва поземлен имот с идентификатор 81520.501.603 (осем, едно, пет, две, нула, точка 

пет, нула, едно, точка, шест, нула, три) с площ 631.00 /шестстотин тридесет и един / кв.м. 

с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10m), трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, образуващ в УПИ ІІ, кв. 10а по плана на с. Чокманово, общ. 

Смолян, при граници: 81520.5.196, 81520.501.602, 81520.501.9031, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 1900/02.06.2017 год., вписан в ЗС/ПВ под № 132, том 

ІІІ, дело 326/2017 год. 
 

2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на „ТОРО АЛФА„ ЕООД, поземлен 

имот с идентификатор 81520.501.603 (осем, едно, пет, две, нула, точка пет, нула, едно, 

точка, шест, нула, три) с площ 631.00 /шестстотин тридесет и един / кв.м. с начин на 

трайно ползване: Ниско застрояване (10m), трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, образуващ в УПИ ІІ, кв. 10а по плана на с. Чокманово, общ. Смолян, при 

граници: 81520.5.196, 81520.501.602, 81520.501.9031, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1900/02.06.2017 год., вписан в ЗС/ПВ под № 132, том ІІІ, дело 326/2017 

год. на стойност  8834,00 (осем хиляди осемстотин тридесет и четири) лева без ДДС. 
 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия по 

изпълнение на горното решение. 
 

4. Част от постъпленията по продажбата на гореописаният имот в размер на 30 % от 

пазарната оценка да се използват за финансиране, за основен и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено 

място. 

 

29-25-25   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


