
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай  Мелемов 

Кмет на Община Смолян 

     

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

от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.928.91 и част от поземлен имот с 

идентификатор 67653.928.43 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на Община Смолян е постъпило заявление с вх. № 

ОС000380/12.05.2020 год. от „АИКК“ ЕООД,  с което желае да сключи предварителен 

договор във връзка с влезнал в сила Подробен устройствен план със Заповед № 185/2006 

год. на Кмета на Община Смолян за Урегулиран поземлен имот  за УПИ ХІХ-1377, кв. 34 

по плана на гр. Смолян, кв. Устово.   

Съгласно влезналия в сила проект за изменение на УПИ ХІХ-1377, кв. 34 по плана 

на гр. Смолян, кв. Устово, се образува от  поземлен имот с идентификатор 67653.928.38 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, три, осем) с площ 1199 кв. м., 

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

територията: Урбанизирана собственост на  „АИКК“ ЕООД, съгласно Нотариален акт за 

покупко-продажба имот вписан под № 41, том. 8, рег. 2879, дело 1188/11.12.2017 год., 4 

(четири) кв.м от поземлен имот с идентификатор 67653.928.91 (шест, седем, шест, пет, 

три, точка, девет, две, осем, точка, девет, едно) целия с площ 1873 (хиляда осемстотин 

седемдесет и три) кв.м, при граници: 67653.928.99 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 

девет, две, осем, точка, девет, девет), 67653.924.548 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 

девет, две, четири, точка, пет, четири, осем), 67653.928.38 (шест, седем, шест, пет, три, 

точка, девет, две, осем, точка, три, осем), УПИ IX – озеленяване, кв. 34 по плана на гр. 

Смолян, кв. Устово, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1237/09.06.2020 

год. и 178 (сто седемдесет и осем) кв. м. поземлен имот с идентификатор 67653.928.43 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, четири, три)  целия с площ 

4534 (четири хиляди петстотин тридесет и четири) кв. м., трайно предназначение на 

територията: за второстепенна улица, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, при граници: 67653.928.62 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, 

осем, точка, шест, две), 67653.928.91 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, 

точка, девет, едно), 67653.928.38 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, 



точка, три, осем), кв. 34 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, публична общинска 

собственост. 

За предаваемата част от общински поземлен имот с идентификатор 67653.928.91 е 

изготвена експертна оценка от правоспособен  оценител на пазарна цена в размер на 

72,00 (седемдесет и два) лева без ДДС. 

За предаваемата част от общински поземлен имот с идентификатор 67653.928.43 е 

изготвена експертна оценка от правоспособен  оценител на пазарна цена в размер на 

4272,00 (четири хиляди двеста седемдесет и два) лева без ДДС. 

 

 Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 

1, от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 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, чл. 27, ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местна администрация, предлагам на общински съвет да 

приеме следното 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост, 
поради отпаднало предназначение – 4 (четири) кв. м от поземлен имот с идентификатор 

67653.928.91 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, девет, едно) 

целия с площ 1873 (хиляда осемстотин седемдесет и три) кв. м, при граници: 

67653.928.99 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, девет, девет), 

67653.924.548 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, пет, четири, 

осем), 67653.928.38 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, три, 

осем), УПИ IX – озеленяване, кв. 34 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, актуван с Акт за 

публична общинска собственост № 1237/09.06.2020 год. и 178 (сто седемдесет и осем) 

кв. м. поземлен имот с идентификатор 67653.928.43 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 

девет, две, осем, точка, четири, три)  целия с площ 4534 (четири хиляди петстотин 

тридесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията: за второстепенна 

улица, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 67653.928.62 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, шест, две), 67653.928.91 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, девет, едно), 67653.928.38 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, три, осем), кв. 34 по плана на 

гр. Смолян, кв. Устово, публична общинска собственост., съгласно скица-проект за 

промяна на граници на поземлен имот с идентификатор 67653.928.38.  

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

собственост за 2020 година приета с Решение № 60/30.12.2019 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, допълва 4 (четири) кв. м от поземлен имот 

с идентификатор 67653.928.91 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, 

точка, девет, едно) целия с площ 1873 (хиляда осемстотин седемдесет и три) кв. м, при 

граници: 67653.928.99 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, девет, 

девет), 67653.924.548 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, пет, 

четири, осем), 67653.928.38 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, 



три, осем), УПИ IX – озеленяване, кв. 34 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, актуван с 

Акт за публична общинска собственост № 1237/09.06.2020 год. и 178 (сто седемдесет и 

осем) кв. м. поземлен имот с идентификатор 67653.928.43 (шест, седем, шест, пет, три, 

точка, девет, две, осем, точка, четири, три)  целия с площ 4534 (четири хиляди петстотин 

тридесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията: за второстепенна 

улица, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 67653.928.62 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, шест, две), 67653.928.91 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, девет, едно), 67653.928.38 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, три, осем), кв. 34 по плана на 

гр. Смолян, кв. Устово, публична общинска собственост. 

3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор със „АИКК“ ЕООД по 

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

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор 

със „АИКК“ ЕООД за продажба на 4 (четири) кв. м от поземлен имот с идентификатор 

67653.928.91 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, девет, едно) 

целия с площ 1873 (хиляда осемстотин седемдесет и три) кв. м, при граници: 

67653.928.99 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, девет, девет), 

67653.924.548 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, пет, четири, 

осем), 67653.928.38 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, три, 

осем), УПИ IX – озеленяване, кв. 34 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, актуван с Акт за 

публична общинска собственост № 1237/09.06.2020 год. на пазарна цена в размер на 

72,00 (седемдесет и два) лева без ДДС  и на 178 (сто седемдесет и осем) кв. м. поземлен 

имот с идентификатор 67653.928.43 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, 

точка, четири, три)  целия с площ 4534 (четири хиляди петстотин тридесет и четири) кв. 

м., трайно предназначение на територията: за второстепенна улица, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 67653.928.62 (шест, седем, 

шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, шест, две), 67653.928.91 (шест, седем, 

шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, девет, едно), 67653.928.38 (шест, седем, 

шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, три, осем), кв. 34 по плана на гр. Смолян, 

кв. Устово, публична общинска собственост на пазарна цена в размер на 4272,00 

(четири хиляди двеста седемдесет и два) лева без ДДС. 

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

 

ВНОСИТЕЛ:  

Николай Мелемов  

Кмет на Община Смолян 

                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 


