
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  

 Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на Община Смолян 

 

Относно:  Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 

от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/                 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд: при установяване 

на граници на земеделски имоти, за които е постановено решение по чл. 18ж, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ППЗСПЗЗ) на общинската служба по земеделие  за признаване правото на 

възстановяване на собственост в съществуващи или възстановими стари реални 

граници. 

В тази връзка в Община Смолян са постъпили две искания от Общинска служба 

по земеделие – Смолян за предоставяне на земи от общински поземлен фонд попадащи 

под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ както следва: 

І.Искане вх. № ДЛ001132/01.02.2018 г. от Началника на Общинска служба  по 

земеделие – гр. Смолян  съгласно: 

1.Искане вх. № ВС-01-1/02.01.2018 година от П. Б. Г., пълномощник на М. Е. Г., 

до Общинска служба по земеделие гр. Смолян с приложено пълномощно от 18.10.2017 

година; 

2.Издадено решение по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за признаване право на  

собственост по заявление вх. № 17281/04.03.1992 г. от М. Е. Г.;  

3.Скица - проект № 15-552494-06.11.2017 г. издадена от Служба по геодезия, 

картография и кадастър – гр. Смолян, за поземлен имот с проектен идентификатор № 

67547.7.96, с площ 1636 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска,  

начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Смилян, общ. Смолян, 

с приложен Протокол за идентифициране на имотни граници от 18.09.2017 година, 

подписан от съседи, представител на общинска служба „Земеделие“ гр. Смолян, 

техническо лице от лицензирана фирма по геодезия и заверено от кмета на с. Смилян; 

ІI. Искане вх. № ДЛ001133/01.02.2018 г. от Началника на Общинска служба  по 

земеделие – гр. Смолян  съгласно: 



1.Искане вх. № ВС-01-40/22.01.2018 година от А. С. Г., наследник на С. А. Д., до 

Общинска служба по земеделие гр. Смолян; 

2.Издадено решение по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за признаване право на  

собственост по заявление вх. № 07446А/02.04.1992 г. от Р. С. Г., наследник на С. А. Д.;  

3.Скица № К01299/25.01.2018 г. издадена от Общинска  служба по земеделие – гр. 

Смолян, за поземлен имот с  № по КВС 005412, местност „Суходол“, с площ 2409 кв. м., 

трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно ползване – нива, 

находящ се в землището на с. Могилица, общ. Смолян, с приложен Протокол за 

идентифициране на имотни граници от 17.01.2018 година, подписан от съседи, 

техническо лице от лицензирана фирма по геодезия и представител на общинска служба 

„Земеделие“ гр. Смолян; 

Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на основание 

чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация, §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

предлагам Общински съвет да приеме следните  

РЕШЕНИЯ: 

 

І. Дава съгласие, поземлен имот с проектен идентификатор № 67547.7.96, с площ 

1636 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно 

ползване – ливада, находящ се в землището на с. Смилян, общ. Смолян, да бъде 

предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение 

за възстановяване правото на собственост на М. Е. Г. 

ІІ. Дава съгласие, поземлен имот с  № по КВС 005412, местност „Суходол“, с 

площ 2409 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно 

ползване – нива, находящ се в землището на с. Могилица, общ. Смолян, да бъде 

предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение 

за възстановяване правото на собственост на наследници на С. А. Д.  

 

ВНОСИТЕЛ: /П/            

                                                               НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ 

           Кмет на Община Смолян 


