
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
от  Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на Община Смолян 

     

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 
и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 67653.912.617  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на Община Смолян е постъпило заявление с вх. № 
ИРОС001084/08.11.2017 год. от Т. С. Х., И. С. Х., З. Ч. Д. и С. Ч. Д. с което 
желаят да сключат предварителен договор във връзка с влезнал в сила 
Подробен устройствен план със Заповед № 78/1995 год. на Кмета на Община 
Смолян 

Съгласно влезналия в сила проект УПИ ІІІ-731, кв. 34 по плана на гр. 
Смолян, кв. Горно Смолян се образува от поземлен имот с идентификатор 
67653.912.192 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка, едно, 
девет, две,) с площ 456 кв. м., с начин на трайно ползване: Ниско застрояване 
(до 10m) собственост на Т. С. Х., И. С. Х.,  З. Ч. Д. и С. Ч. Д., съгласно 
Нотариален акт за продажба № 25, том ХІV, дело 124/1972 год., Нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 74, том V, дело 896/2011 год. и 
поземлен имот с идентификатор 67653.912.617 (шест седем шест пет три точка 
девет едно две точка шест едно седем) с площ от 50.00 /петдесет / кв. м. трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, имота участва целия в 
образуването на УПИ ІІІ-731, при граници: 67653.912.193, 67653.912.192, 
67653.912.191, 67653.912.201, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1930/28.05.2018 год. 

За общинският поземлен имот с идентификатор 67653.912.617 е изготвена 
експертна оценка от правоспособен  оценител на пазарна цена в размер на 2 
150,00 (две хиляди сто и петдесет) лева без ДДС. 

 
 Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и на основание 
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 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация, предлагам на общински съвет да приеме следното 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 
 



1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2018 година приета с Решение № 658/21.12.2017 
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 поземлен имот с идентификатор 67653.912.617 (шест 
седем шест пет три точка девет едно две точка шест едно седем) с площ от 
50.00 /петдесет / кв. м. трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
участващ в УПИ ІІІ-731, при граници: 67653.912.193, 67653.912.192, 
67653.912.191, 67653.912.201, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1930/28.05.2018 год. 

2. Дава съгласие за сключване на предварителен договор със Т. С. Х., И. 
С. Х., З. Ч. Д. и С. Ч. Д. по реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройства 
на територията 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен 
договор със Т. С. Х., И. С. Х., З. Ч. Д. и С. Ч. Д. за продажба на  поземлен имот 
с идентификатор 67653.912.617 (шест седем шест пет три точка девет едно две 
точка шест едно седем) с площ от 50.00 /петдесет / кв. м. трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, участващ в УПИ ІІІ-731, при 
граници: 67653.912.193, 67653.912.192, 67653.912.191, 67653.912.201, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 1930/28.05.2018 год. на пазарна цена в 
размер на 2 150,00 (две хиляди сто и петдесет) лева без ДДС. 

4. След плащане на цената, да се сключи окончателен договор. 
 
 
ВНОСИТЕЛ:���� / П / 
                 МАРИН ТАШЕВ ЗАХАРИЕВ 
        Заместник-кмет в Община Смолян 

оправомощен със Заповед № РД-0465/28.05.2018г. 
на кмета на Община Смолян   

                              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                             


