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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 
№ 440 

 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 14.03.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23 

 
 
 
 

ОТНОСНО: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в Решение 
№ 283/31.01.2013г. на Общински съвет – Смолян, във връзка с постъпило в 
Община Смолян с вх. № ДЛ001705-008-001/13.03.2017г., писмо на                 
зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството. 
 

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 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 
от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, 
във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост 

 
Р Е Ш И: 

 
І. Поправя допусната очевидна фактическа грешка в Решение                  

№ 283/31.01.2013г. на Общински съвет – Смолян и дава съгласие за 
безвъзмездно придобиване на поземлени имоти с идентификатори, както 
следва: 
 1. Поземлен имот с идентификатор 67653.18.12 с площ 17 167 кв.м., 
съгласно Акт № 4063/01.12.2015 година за частна държавна собственост, имота 
е образуван от имот със стар идентификатор 67653.18.1, трайно 
предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 
пасище, м. Голям Картъл, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри 
на гр. Смолян; при граници:  67653.447.99, 67653.18.10, 67653.447.62, 
67653.448.35, 67653.18.2, 67653.448.39, 67653.18.16, 67653.590.343, 67653.17.1, 
67653.447.70, 67653.447.9, 67653.447.113, 67653.447.705 и 67653.447.73. 
 2. Поземлен имот с идентификатор 67653.18.14 с площ 9 992 кв.м., 
съгласно Акт № 4064/01.12.2015 година за частна държавна собственост, имота 
е образуван от имот със стар идентификатор 67653.18.1, трайно 
предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 
пасище, м. Голям Картъл, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри 
на гр. Смолян; при граници:  67653.18.22, 67653.18.4, 67653.18.3, 67653.591.5, 
67653.591.4, 67653.590.343, 67653.591.1, 67653.18.16. 
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 3. Поземлен имот с идентификатор 67653.18.16 с площ 29 605 кв.м., 
съгласно Акт № 4065/01.12.2015 година за частна държавна собственост, имота 
е образуван от имот със стар идентификатор 67653.18.1,  трайно 
предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 
пасище, м. Голям Картъл, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри 
на гр. Смолян; при граници:  67653.448.35, 67653.18.2, 67653.448.39, 67653.18.22, 
67653.18.14, 67653.590.343, 67653.18.12. 
 4. Поземлен имот с идентификатор 67653.18.23 с площ 12 298 кв.м., 
съгласно Акт № 4066/01.12.2015 година за частна държавна собственост, имота 
е образуван от имот със стар идентификатор 67653.18.1,  трайно 
предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 
пасище, м. Голям Картъл, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри 
на гр. Смолян; при граници:  67653.448.8, 67653.18.24, 67653.18.3, 67653.18.4, 
67653.18.22. 
 5. Имот с идентификатор 67653.18.3 с площ от 22 369 кв.м., съгласно Акт 
№ 4062/01.12.2015 година за частна държавна собственост, местност Голям 
Картъл по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Смолян с 
трайно предназначение земеделска територия с начин на трайно ползване 
Пасище, при граници: 67653.18.14, 67653.18.4, 67653.18.23, 67653.18.24,     
67653.448.15, 67653.16.1 и 67653.591.5. 
 6. Имот с идентификатор 67653.18.2 с площ от 38 866 кв.м., съгласно Акт 
№ 4061/01.12.2015 година за частна държавна собственост, местност Голям 
Картъл по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Смолян с 
трайно предназначение земеделска територия, с начин на трайно ползване 
Пасище, при граници: 67653.447.106, 67653.447.551, 67653.447.7, 67653.447.13, 
67653.447.14, 67653.447.26, 67653.447.22, 67653.31.12, 67653.448.44, 67653.31.13, 
67653.31.8, 67653.31.7, 67653.448.50, 67653.448.39, 67653.18.16, 67653.18.12, 
67653.18.10, 67653.447.21, 67653.448.35, 67653.447.62, 67653.447.105. 
 7. Имот с идентификатор 67653.591.22 с площ от 10 520 кв.м., съгласно 
Акт № 4069/07.12.2015 година за частна държавна собственост, имота е 
образуван от имот със стар идентификатор 67653.591.7 местност Малък 
Картъл по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Смолян с 
трайно предназначение земеделска територия с начин на трайно ползване – 
пасище, при граници: 67653.591.1, 67653.591.4,  67653.591.5, 67653.16.1, 
67653.591.6, 67653.591.21,  67653.590.347, 67653.591.9, 67653.591.20, 67653.590.343 
и 67653.591.2. 
 8. Имот с идентификатор 67653.17.2 с площ от 55 372 кв.м., съгласно Акт 
№ 4060/01.12.2015 година за частна държавна собственост, местност Голям 
Картъл по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Смолян с 
трайно предназначение –Земеделска територия  с начин на трайно ползване 
Пасище, при граници: 67653.17.5, 67653.17.8,  67653.590.11, 67653.590.10, 
67653.590.343, 67653.590.350, 69345.6.1152, 69345.6.113, 67653.17.3, 67653.17.6, 
69345.6.156, 67653.17.1 и 67653.447.705. 
 9. Имот с идентификатор 67653.16.37 с площ от 89 116 кв.м., съгласно 
Акт № 4085/23.02.2016 година за частна държавна собственост, имота е 
образуван от имот със стар идентификатор 67653.16.1, местност Малък 
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Картъл по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Смолян с 
трайно предназначение земеделска територия с начин на трайно ползване 
Пасище, при граници: 67653.591.5, 67653.18.3, 67653.16.2,  67653.448.15, 
67653.15.454, 67653.15.345,  67653.16.35, 67653.16.36, 67653.16.3, 67653.16.8, 
67653.16.9 67653.590.343 и 67653.591.22.  
 10. Имот с идентификатор 67653.12.1 с площ от 1 597 кв.м., съгласно Акт 
№ 4054/27.11.2015 година за частна държавна собственост местност Малък 
Картъл по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Смолян с 
трайно предназначение земеделска територия с начин на трайно ползване 
Пасище, при граници: 67653.590.343, 67653.12.343, 67653.12.3 и 67653.590.9. 
 11. Имот с идентификатор 67653.12.2 с площ от 1 798 кв.м., съгласно Акт 
№ 4055/27.11.2015 година за частна държавна собственост, местност Малък 
Картъл по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Смолян с 
трайно предназначение земеделска територия с начин на трайно ползване 
Пасище, при граници: 67653.590.343, 67653.1.640, 67653.650.11, 67653.12,4 и 
67653.12.343. 
 12. Имот с идентификатор 67653.14.1 с площ от 14 323 кв.м. съгласно 
Акт № 4056/23.02.2016 година за частна държавна собственост, местност 
Малък Картъл по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. 
Смолян с трайно предназначение земеделска територия с начин на трайно 
ползване Пасище, при граници: 67653.590.343, 67653.14.7, 67653.14.2, 
67653.590.9. 
 13. Имот с идентификатор 67653.14.6 с площ от 5 325 кв.м., съгласно Акт 
№ 4057/27.11.2015 година за частна държавна собственост местност Малък 
Картъл по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Смолян с 
трайно предназначение земеделска територия с начин на трайно ползване 
Пасище, при граници: 67653.590.343, 67653.14.2, 67653.14.7, 67653.590.9. 
 14. Имот с идентификатор 67653.16.38 с площ от 55 700 кв.м., съгласно 
Акт № 4059/01.12.2015 година за частна държавна собственост, имота е 
образуван от имот със стар идентификатор 67653.16.7, местност Малък 
Картъл по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Смолян с 
трайно предназначение земеделска територия с начин на трайно ползване 
Пасище, при граници: 67653.448.15, 67653.15.300, 67653.15.345, 67653.15.454. 
 15. Имот с идентификатор 69345.6.333, с площ от 7. 744 дка., съгласно 
Акт № 4074/07.12.2015 година за частна държавна собственост, имота е 
образуван от имот със стар идентификатор 69345.6.110 и 69345.6.134, местност 
Ардашлъ по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на с. Стойките с 
трайно предназначение земеделска територия с начин на трайно ползване 
Пасище, при граници: 69345.6.115, 69345.6.208, 69345.6.1177, 69345.6.135, 
69345.6.351, 69345.6.216. 
 16. Имот с идентификатор 69345.6.156 с площ от 70. 332 дка., съгласно 
Акт № 4073/07.12.2015 година за частна държавна собственост местност 
Ардашлъ по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на с. Стойките с 
трайно предназначение земеделска територия с начин на трайно ползване 
Пасище, при граници: 69345.0.158, 69345.0.213, 69345.447.77, 69345.6.283, 
69345.447.667, 69345.447.84, 69345.6.284, 69345.447.85, 69345.447.86, 69345.447.87, 
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69345.447.74, 69345.447.705, 69345.17.1, 69345.17.2, 69345.6.1135, 69345.0.161, 
69345.6.1152, 69345.0.166, 69345.0.160, 69345.6.115, 69345.0.157. 
 17. Имот с идентификатор 69345.6.112, с площ от 130.456 дка., съгласно 
Акт № 4070/07.12.2015 година за частна държавна собственост, местност 
Ардашлъ по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на с. Стойките с 
трайно предназначение земеделска територия с начин на трайно ползване 
Пасище, при граници: 69345.0.161, 69345.0.172, 69345.6.500, 69345.0.162, 
69345.5.501, 69345.6.1155, 69345.6.1152, 69345.6.1154, 69345.6.1151, 69345.6.121, 
69345.6.323, 69345.6.1146, 69345.8.111, 69345.6.16, 69345.6.209, 69345.6.286, 
69345.6.211, 69345.0.160, 69345.6.115. 
 18. Имот с идентификатор 69345.6.113, с площ от 8. 233 дка., съгласно 
Акт № 4071/07.12.2015 година за частна държавна собственост, местност 
Ардашлъ по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на с. Стойките с 
трайно предназначение земеделска територия с начин на трайно ползване 
Пасище, при граници: 67653.17.2, 67653.590.350, 67653.590.20, 67653.590.19, 
67653.590.349,  67653.590.348, 69345.6.1152,  
 19. Имот с идентификатор 69345.6.114, с площ от 13. 503 дка., съгласно 
Акт № 4072/07.12.2015 година за частна държавна собственост, местност 
Ардашлъ по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на с. Стойките с 
трайно предназначение земеделска територия с начин на трайно ползване 
Пасище, при граници: 69345.6.115, 69345.6.207, 69345.6.233, 69345.6.307, 
69345.6.80, 69345.6.227, 69345.6.1176, 69345.6.208. 
 20. Имот с идентификатор 67653.31.6, с площ 3 258 кв.м., съгласно Акт 
№ 4067/07.12.2015 година за частна държавна собственост, местност Билево по 
Кадастралната карта на гр. Смолян, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, при граници: 
67653.31.9, 67653.31.351, 67653.448.24., 67653.449.7, 67653.448.6, 67653.448.28, 
67653.448.16, 67653.448.5., 67653. 448.32, 67653.448.11 и 67653.31.10. 
 21. Имот с идентификатор 67653.31.8, с площ 1694 кв.м.,  съгласно Акт 
№ 4068/07.12.2015 година за частна държавна собственост, местност Билево по 
Кадастралната карта на гр. Смолян, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, при граници: 
67653.31.351, 67653.31.13, 67653.31.7, 67653.18.2 и 67653.448.44. 
 
 ІІ.Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 
необходими действия по законосъобразното провеждане на процедурата по 
безвъзмездното придобиване на описаните имотите в т. І. 

 
 III.  Допуска предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс, считано от датата на приемане на 
решението.  
 
29-22-22 
 
 

СЕКРЕТАР:                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                  /Димитър Кръстанов/          
Вярно с оригинала,      


