
  

 

  

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр. СМОЛЯН 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на Община Смолян 
 

 

Относно:  Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване 

от ниви за трайни насаждения,  собственост на Община Смолян, находящи се в 

землищата на с. Горово и с. Полковник Серафимово, на основание чл. 78а. от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи. 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

      В общинска администрация - Смолян са постъпили две Заявления за 

промяна на начина на трайно ползване от ниви за трайни насаждения от 

общинския поземлен фонд на Община Смолян, а именно: 

 
 

I. Заявление с вх. № ДЛ001514/12.02.2020 година от В.А. В. . гр. Смолян, 

. с което се заявява желание да засади овощни дръвчета в наетите от него ниви 

собственост на Община Смолян, находящи се в землищата на с. Горово и с. 

Полковник Серафимово, Община Смолян а именно: 

 

- нива с идентификатор 17052.3.203 с площ 5.265 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.1.120 с площ 0.617 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.1.118 с площ 0.712 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.1.121 с площ 0.828 кв. м.; 

 

 

Към заявлението е приложено удостоверение от Регионална инспекция 

по околната среда и водите – Смолян, което гласи, че горепосочените имоти се 

намират извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за 

защитените територии, както и извън границите на защитени зони („Натура 

2000“ места) по смисъла на Закона за биологично разнообразие. В тази връзка  

няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно 

ползване. 

 

 

 

II. Заявление с вх. № СИДиЕ000013/28.02.2020 година от А.Ю.К. . гр. 

Смолян, .с което се заявява желание да засади овощни дръвчета в наетите от 



него ниви собственост на Община Смолян, находящи се в землището с. 

Полковник Серафимово, Община Смолян а именно: 

 

- нива с идентификатор 17052.2.40 с площ 1.038 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.2.31 с площ 1.221 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.2.26 с площ 1.164 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.2.38 с площ 0.423 кв. м.; 

 

 

Към заявлението е приложено удостоверение от Регионална инспекция 

по околната среда и водите – Смолян, което гласи, че горепосочените имоти се 

намират извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за 

защитените територии, както и извън границите на защитени зони („Натура 

2000“ места) по смисъла на Закона за биологично разнообразие. В тази връзка  

няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно 

ползване. 

 

Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на 

основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл 27, ал. 4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.78а. от Правилника за 

прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

предлагам Общински съвет да приеме следните  
 

 

РЕШЕНИЯ: 
 

І. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване от ниви за 

трайни насаждения, собственост на Община Смолян, находящо се в землищата 

на с. Горово и с. Полковник Серафимово, съгласно удостоверение от 

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян, която е 

неразделна част от настоящото Решение, на имоти: 

 

- нива с идентификатор 17052.3.203 с площ 5.265 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.1.120 с площ 0.617 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.1.118 с площ 0.712 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.1.121 с площ 0.828 кв. м.; 

 

 

ІI. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване от ниви за 

трайни насаждения, собственост на Община Смолян, находящо се в землището 

на с. Полковник Серафимово, съгласно удостоверение от Регионална 

инспекция по околната среда и водите – Смолян, която е неразделна част от 

настоящото Решение, на имоти: 

 

- нива с идентификатор 17052.2.40 с площ 1.038 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.2.31 с площ 1.221 кв. м.; 

 

 

- нива с идентификатор 57282.2.26 с площ 1.164 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.2.38 с площ 0.423 кв. м.; 



 

 

 

ІІI. Упълномощава кмета, да подаде заявление до Общинска служба 

земеделие – Смолян за промяна начина на трайно ползване имоти  описани в 

точка І и точка II за трайни насаждения, като разходите са за сметка на 

заявителите. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:             

                                                                               НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ 

       Кмет на Община Смолян 


