
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 с „ГРИЙН 
ЛАЙН” ЕООД 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С депозирано в деловодната система на Община Смолян заявление вх. № ИРОС000921/27.09.2016 
год. от „ГРИЙН ЛАЙН” ЕООД, се заявява желание да сключи предварителен договор с Община Смолян 
във връзка с представено частично  изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване, кв. 9 по плана на с. Арда, общ. Смолян.  

 Съгласно предложения проект за изменение се образува нов Урегулиран поземлен имот VІІ – за 
обществено обслужване, хотел и жилищно строителство, кв. 9 по плана на с. Арда, общ. Смолян, който е 
образуван от поземлен имот с идентификатор 00597.501.259 с площ 915 кв.м., трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), поземлен имот с 
идентификатор 00597.501.726 с площ 322 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с 
начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, поземлен имот с идентификатор 
00597.501.727 с площ 334 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 
ползване: незастроен имот за жилищни нужди, поземлен имот с идентификатор 00597.501.728 с площ 300 
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: незастроен 
имот за жилищни нужди, 00597.501.729 с площ 490 кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), 00597.501.892 с площ 1647 кв.м., 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 
10m), собственост на „ГРИЙН ЛАЙН” ЕООД, по силата на Нотариален акт за продажба на право на 
собственост върху недвижим имот № 139, том І, рег. № 270, дело № 137/2013 год., Нотариален акт за 
дарение на недвижим имот № 137, том І, рег. № 268, дело № 135/2013 год., Нотариален акт за продажба 
на недвижим имот № 145, том ХV, рег. № 4045, дело № 3350/2007 год., Нотариален акт за дарение на 
недвижим имот № 32, том VІ, рег. № 1480, дело № 2054/2009 год., Нотариален акт за продажба на 
недвижим имот № 101, том ІІ, рег. № 2531, дело № 260/2009 год., Нотариален акт за продажба на 
недвижим имот № 79, том ІІ, рег. № 406, дело № 315/2007 год., Нотариален акт за продажба на недвижим 
имот № 98, том V, рег. № 1293, дело № 1019/2007 год., Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 
197, том І, рег. № 294, дело № 224/2007 год., Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 84, том 
ХVІ, рег. № 4145, дело № 3546/2008 год., Нотариален акт за продажба на право на собственост върху 
недвижим имот № 173, том VІІ, рег. № 2196, дело № 1396/2011 год. се присъединяват поземлен имот с 
идентификатор 00597.501.755 с площ 444 (четиристотин четиридесет и четири) кв.м., Начин на трайно 
ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 
кв. 9 по плана на с. Арда, общ. Смолян, актуван с акт за частна общинска собственост № 1878/01.09.2016 
год., поземлен имот с идентификатор 00597.501.256 с площ 575 (петстотин седемдесет и пет) кв.м., 
Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, кв. 9 по плана на с. Арда, общ. Смолян, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 1879/02.09.2016 год., поземлен имот с идентификатор 00597.501.854 с площ 142 (сто 
четиридесет и два) кв.м., Начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, с трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, УПИ VІІ – общ. обсл., хотел и жилищно строителство кв. 
9 по плана на с. Арда, общ. Смолян, актуван с акт за частна общинска собственост № 1880/02.09.2016 
год., поземлен имот с идентификатор 00597.501.254 с площ 332 (триста тридесет и два) кв.м., Начин на 
трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, с трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, УПИ ІІ – 154,303, кв. 9 по плана на с. Арда, общ. Смолян актуван с акт за частна общинска 
собственост № 1881/02.09.2016 год.. 

 За предаващите  се общински части, е изготвена експертна оценка на правоспособен оценител, на 
пазарна стойност 7 896,00 (седем хиляди осемстотин деветдесет и шест) лева, без ДДС. 

Уважаеми  общински съветници, предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, от Закона за общинската 
собственост и чл. 5, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 
Закона за устройство на територията, предлагам на Общинския съвет да вземе следните  



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински съвет Смолян в Приложение № 5 – 
Разпоредителни сделки на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от от Закона за устройство на територията, както 
следва поземлен имот с идентификатор 00597.501.755 с площ 444 (четиристотин четиридесет и четири) 
кв.м., Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, кв. 9 по плана на с. Арда, общ. Смолян, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 1878/01.09.2016 год., поземлен имот с идентификатор 00597.501.256 с площ 575 
(петстотин седемдесет и пет) кв.м., Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с 
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, кв. 9 по плана на с. Арда, общ. Смолян, актуван с 
акт за частна общинска собственост № 1879/02.09.2016 год., поземлен имот с идентификатор 
00597.501.854 с площ 142 (сто четиридесет и два) кв.м., Начин на трайно ползване: за друг вид озеленени 
площи, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ VІІ – общ. обсл., хотел и жилищно 
строителство кв. 9 по плана на с. Арда, общ. Смолян, актуван с акт за частна общинска собственост № 
1880/02.09.2016 год., поземлен имот с идентификатор 00597.501.254 с площ 332 (триста тридесет и два) 
кв.м., Начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, с трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, УПИ ІІ – 154,303, кв. 9 по плана на с. Арда, общ. Смолян актуван с акт за 
частна общинска собственост № 1881/02.09.2016 год.. 

2. Дава съгласие Община Смолян да сключи на предварителен договор с „ГРИЙН ЛАЙН” ЕООД 
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 с „ГРИЙН ЛАЙН” 
ЕООД за продажба на общински имоти - поземлен имот с идентификатор 00597.501.755 с площ 444 
(четиристотин четиридесет и четири) кв.м., Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни 
нужди, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, кв. 9 по плана на с. Арда, общ. Смолян, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 1878/01.09.2016 год., поземлен имот с идентификатор 
00597.501.256 с площ 575 (петстотин седемдесет и пет) кв.м., Начин на трайно ползване: Незастроен 
имот за жилищни нужди, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, кв. 9 по плана на с. 
Арда, общ. Смолян, актуван с акт за частна общинска собственост № 1879/02.09.2016 год., поземлен 
имот с идентификатор 00597.501.854 с площ 142 (сто четиридесет и два) кв.м., Начин на трайно 
ползване: за друг вид озеленени площи, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ VІІ 
– общ. обсл., хотел и жилищно строителство кв. 9 по плана на с. Арда, общ. Смолян, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 1880/02.09.2016 год., поземлен имот с идентификатор 00597.501.254 с 
площ 332 (триста тридесет и два) кв.м., Начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, с 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ ІІ – 154,303, кв. 9 по плана на с. Арда, общ. 
Смолян актуван с акт за частна общинска собственост № 1881/02.09.2016 год. на пазарна оценка от 
7 896,00 (седем хиляди осемстотин деветдесет и шест) лева, без ДДС. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян след влизане в сила на изменението на Подробният 
устройствен план и плащане на цената, и съответните данъци и такси да сключи окончателен договор. 

 

 
 
ВНОСИТЕЛ: 
 Николай Мелемов  
 Кмет на Община Смолян   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


