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Препис! 
 
 
 

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 
№ 1125 

 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 10.09.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 54 

 
 
 
 

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 
от ЗУТ с „АРДАС” ЕООД 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, 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 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Съгласно скица-проект на нов проектен поземлен имот 00597.501.893, 

обявява поземлен имот с идентификатор № 00597.501.713 целия с площ 66 
(шестдесет и шест) кв.м., начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни 
нужди, трайно предназначение на територията: урбанизирана, улична регулация, 
кв. 10 по плана на с. Арда, общ. Смолян, 272 кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 00597.501.800 целия с площ 518 (петстотин и осемнадесет) кв.м., 
начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, улична регулация, кв. 10 по плана на с. Арда, общ. 
Смолян, публична общинска и 62 кв.м. от поземлен имот си идентификатор 
00597.501.801 целия с площ 680 (шестстотин и осемдесет) кв.м., начин на трайно 
ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, улична регулация, кв. 10 по плана на с. Арда, общ. Смолян, от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост, поради отпаднало 
предназначение. 

2. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2015 година приета с Решение № 900/26.02.2015 година на 
Общински съвет Смолян в т. 3.2.1 подточка Г/ по чл. 15, ал. 3 и ал. 5  от Закона за 
устройство на територията, допълва поземлен имот с идентификатор № 
00597.501.713 целия с площ 66 (шестдесет и шест) кв.м., начин на трайно ползване: 
Незастроен имот за жилищни нужди, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, улична регулация, кв. 10 по плана на с. Арда, общ. Смолян, 
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поземлен имот с идентификатор № 00597.501.712 целия с площ 107 (сто и седем) 
кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, УПИ ІІ, кв. 10 по плана на с. Арда, 
общ. Смолян, актуван с акт за частна общинска собственост № 1551/19.11.2010 
год., поземлен имот с идентификатор № 00597.501.82 целия с площ 1135 (хиляда 
сто тридесет и пет)  кв.м., начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за 
движение и транспорт, трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
УПИ ІІ – за стопански двор на ДГС, кв. 10 по плана на с. Арда, общ. Смолян, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 1845/31.08.2015 год., 272 кв.м. от 
поземлен имот с идентификатор 00597.501.800 целия с площ 518 (петстотин и 
осемнадесет) кв.м., начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, улична регулация, кв. 10 по плана 
на с. Арда, общ. Смолян публична общинска и 62 кв.м. от поземлен имот си 
идентификатор 00597.501.801 целия с площ 680 (шестстотин и осемдесет) кв.м., 
начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, улична регулация, кв. 10 по плана на с. Арда, общ. 
Смолян, публична общинска собственост. 

3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с „АРДАС” 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 с „АРДАС” ЕООД за продажба на общински имоти - поземлен имот с 
идентификатор № 00597.501.713 целия с площ 66 (шестдесет и шест) кв.м., начин 
на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, улична регулация, кв. 10 по плана на с. Арда, общ. 
Смолян, поземлен имот с идентификатор № 00597.501.712 целия с площ 107 (сто и 
седем) кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, УПИ ІІ, кв. 10 по плана на с. Арда, 
общ. Смолян, актуван с акт за частна общинска собственост № 1551/19.11.2010 
год., поземлен имот с идентификатор № 00597.501.82 целия с площ 1135 (хиляда 
сто тридесет и пет) кв.м., начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за 
движение и транспорт, трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
УПИ ІІ – за стопански двор на ДГС, кв. 10 по плана на с. Арда, общ. Смолян, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 1845/31.08.2015 год., 272 кв.м. от 
поземлен имот с идентификатор 00597.501.800 целия с площ 518 (петстотин и 
осемнадесет) кв.м., начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, улична регулация, кв. 10 по плана 
на с. Арда, общ. Смолян, публична общинска и 62 кв.м. от поземлен имот си 
идентификатор 00597.501.801 целия с площ 680 (шестстотин и осемдесет) кв.м., 
начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, улична регулация, кв. 10 по плана на с. Арда, общ. 
Смолян, публична общинска собственост на пазарна оценка от 20 395,00 (двадесет 
хиляди триста деветдесет и пет) лева, без ДДС. 

5. 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. 

 29-23-23 
 
 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                                       /Ф. Топов/ 
Вярно с оригинала, 


