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П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 

     по Протокол № 9 от 29-09-2022 г.    

 

По докл. записка №767/15.09.2022 г., относно: Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 67708.306.672, частна общинска собственост, с площ от 460 кв. м,  

административен адрес: гр. Смядово, ул. „Тополница“  

Вносител: Иванка Петрова - Кмет на Община Смядово 

 

С 12 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 92, 

ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 346 

1. Да се продаде чрез публичен търг с явно наддаване недвижим имот, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 67708.306.672 /шест седем седем нула осем, точка, три нула 

шест, точка, шест седем две/ по КККР на гр. Смядово, административен адрес: гр. Смядово, ул. 

„Тополница“, с площ 460 /четиристотин и шестдесет/ кв. м., територия – урбанизирана, НТП – за 

друг обществен обект, комплекс, при граници - 67708.306.660, 67708.306.336, 67708.306.671, за 

който е отреден УПИ I – OOД (първи за обществено обслужващи дейности), кв. 63а (шестдесет и 

трети буква „а“) по ЗРП на гр. Смядово 

 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 3680 /три хиляди шестстотин и 

осемдесет/ лв. без включен ДДС.  
 

3. Възлага на Кмета на община Смядово да проведе търга и сключи договор за продажба.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  

1. Копие от АОС №1892/30.05.2022 г.; 

2. Копие от Скица №15-380451-08.04.2022 г.; 

3. Копие от Удостоверение за данъчна оценка изх. №7708000276/19.05.2022 г.; 

4. Копие от Експертна оценка; 

5. Копие от Градоустройствен анализ; 

6. Копие от Финансова обосновка; 

7. Копие от Правна обосновка. 

8. Копие на Заявление с вх. №94-Р-28/31.03.2021 г. от Румен Стоянов Радев. 

 

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ  /П/ 
Председател на Общински съвет Смядово 

 


