
                
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СМОЛЯН 

 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 
от  Николай Тодоров Мелемов  

Кмет на Община Смолян 
 

Относно: Предоставяне правото на ползване на земи от общинския 
поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землищeто на с. Момчиловци, 
общ. Смолян на земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански 
животни, на основание чл. 26 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. 

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
    В общинска администрация - Смолян са постъпили две заявления от 
земеделски производители - животновъди от с. Момчиловци, общ. Смолян с 
искания за предоставяне безвъзмездно правото на ползване на земи от общинския 
поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Момчиловци, 
общ. Смолян, на основание чл. 26 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, а именно: 

  І. Заявление вх. № ДЛ006709/06.07.2018 год. от С. Д. Д.,  който желае да 
ползва следния имот:  

- имот с  идентификатор 49014.18.5191 с площ 281,720 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;  

ІІ. Заявление вх. № ИРОС000976/29.08.2018 год. от А. Х. П.,  , който желае 
да ползва следните имоти:  

- имот с  идентификатор 49014.18.5193 с площ 12,406 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;; 

- имот с  идентификатор 49014.18.5194 с площ 11,302 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;. 

- имот с  идентификатор 49014.18.5195 с площ 8,790декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;; 

- имот с  идентификатор 49014.18.5177 с площ 22,871 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;. 

- имот с  идентификатор 49014.18.5178 с площ 10,272 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;; 

- имот с  идентификатор 49014.18.5179 с площ 19,082 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;. 

- имот с  идентификатор 49014.18.5181 с площ 15,714 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;; 

- имот с  идентификатор 49014.18.5187 с площ 30,210 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;. 
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- имот с  идентификатор 49014.18.5188 с площ 39,824 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;; 

- имот с  идентификатор 49014.18.5182 с площ 10,206 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;. 

- имот с  идентификатор 49014.18.5186 с площ 21,990 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;; 

- имот с  идентификатор 49014.18.5185 с площ 55,359 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска. 

 
Тeзи имоти са слабо продуктивна земеделска земя, десета категория. 

Съгласно § 1, точка 2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за определяне 
на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, 
приета с Постановление на Министерски съвет № 30/15.02.2008 година с 
последно изменение ДВ. Бр. 53 от 12.07.2011 г., землища на населени места със 
слабо продуктивни земеделски земи са тези на които средно претеглената 
категория на земеделската земя е от шеста до десета категория. Землището на с. 
Момчиловци, общ. Смолян, попада и в таблицата на Приложение № 1 към чл. 3, 
ал. 3 от Постановление № 30/15.02.2008 година, като необлагодетелстван 
планински район под № 1346. 

Двамата животновъди, желаят тези имоти да им бъдат предоставени за 
безвъзмездно ползване за срок от 5 години, за да инвестират нови средства в 
почистването на целите площи и те да бъдат приведени в по – продуктивни имоти 
в бъдеще. 
  Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и на основание 
чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка 
с § 3 от Заключителните разпоредби на Наредбата за определяне на критериите за 
необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, предлагам общински 
съвет да приеме следните:  

 
РЕШЕНИЯ: 

 
І. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно правото на ползване на земи 

от общинския поземлен фонд на Община Смолян, за срок от пет години 
находящи се в землището на с. Момчиловци, общ. Смолян на земеделски 
стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни, както следва: 

1. С. Д. Д., да ползва: 
- имот с  идентификатор 49014.18.5191 с площ 281,720 декара, с начин на 

трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;  
2. А. Х. П., да ползва: 
- имот с  идентификатор 49014.18.5193 с площ 12,406 декара, с начин на 

трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;; 
- имот с  идентификатор 49014.18.5194 с площ 11,302 декара, с начин на 

трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;. 
- имот с  идентификатор 49014.18.5195 с площ 8,790декара, с начин на 

трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;; 
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- имот с  идентификатор 49014.18.5177 с площ 22,871 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;. 

- имот с  идентификатор 49014.18.5178 с площ 10,272 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;; 

- имот с  идентификатор 49014.18.5179 с площ 19,082 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;. 

- имот с  идентификатор 49014.18.5181 с площ 15,714 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;; 

- имот с  идентификатор 49014.18.5187 с площ 30,210 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;. 

- имот с  идентификатор 49014.18.5188 с площ 39,824 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;; 

- имот с  идентификатор 49014.18.5182 с площ 10,206 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;. 

- имот с  идентификатор 49014.18.5186 с площ 21,990 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска;; 

- имот с  идентификатор 49014.18.5185 с площ 55,359 декара, с начин на 
трайно ползване  - пасище; трайно предназначение на територията – земеделска 

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договори за 
безвъзмездно ползване за срок от пет години с определените по І точка лица. 

 
 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/            
                                                                           НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ 

  Кмет на Община Смолян 

 


