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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 
№ 920 

 
 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47 

 
 
 

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 
5 от ЗУТ със „СВЕТА ЕЛЕНА” АД 
 

 

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. 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 за промяна на граници на поземлен имот с 

идентификатор 69345.10.647 и за нов проектен поземлен имот 69345.10.743, 
обявява 8087 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 69345.10.69 целия с площ 
14400 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, участващ в УПИ І-озеленяване, 
УПИ V-озеленяване и улична регулация, кв. 44 по плана на с. Стойките,  
актуван с акт за публична общинска собственост 1151/15.01.2015 год., от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост, поради 
отпаднало предназначение. 

2. Дава съгласие за сключване на предварителен договор със „СВЕТА 
ЕЛЕНА” АД 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 „СВЕТА ЕЛЕНА” АД за продажба на поземлен имот с 
идентификатор 69345.10.649 целия с площ 246 кв.м., начин на трайно ползване: 
Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана със застроена площ 47 кв.м., образуващ Урегулиран поземлен 
имот VІІ -ТП, кв. 44 по плана на с. Стойките, актуван с акт за частна общинска 
собственост 1799/15.01.2015 год.  и част от общински имот с площ 8087 кв.м. от 
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от поземлен имот с идентификатор 69345.10.69 целия с площ 14400 кв.м., с начин 
на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, участващ в УПИ І-озеленяване, УПИ V-
озеленяване и улична регулация, кв. 44 по плана на с. Стойките,  актуван с акт 
за публична общинска собственост 1151/15.01.2015 год. на пазарна оценка от 
254 081,00 (двеста петдесет и четири хиляди и осемдесет и един) лева, без ДДС. 

4. След влизане в сила на изменението на Подробният устройствен план и 
плащане на цената, да се сключи окончателен договор. 

 
 

 29-21-21 
 

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


