
  
 

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. СМОЛЯН 
 

 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 
 

от  Николай Тодоров Мелемов - Кмет на Община Смолян 
 
 

Относно: Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

   В общинска администрация - Смолян са постъпили 6 Заявления от граждани, 
желаещи да наемат земеделски земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община 
Смолян, а именно: 

1.Заявление с вх. № ИРОС000321/17.03.2016 година от Илиян Митков Инджов – 
заявява да наеме общински ниви, намиращи се в землището на с. Горна Арда, с 
идентификатори: 

- 02782.4.521 с площ 382 кв. м., местност „Балакчицко“; 
- 02782.4.522 с площ 428 кв. м., местност „Балакчицко“; 
- 02782.4.523 с площ 862 кв. м., местност „Балакчицко“. 
2.Заявление с вх. № ДЛ002523/28.03.2016 година от Николай Веселинов Самуилов – 

заявява да наеме общински ниви, намиращи се в землището на с. Горна Арда, с 
идентификатори: 

- 02782.1.99 с площ 3192 кв. м., местност „Хуменика“; 
- 02782.1.100 с площ 1060 кв. м., местност „Хуменика“; 
- 02782.1.101 с площ 1514 кв. м., местност „Хуменика“. 
3.Заявление с вх. № ИРОС000325/18.03.2016 година от Ахмет Касъмов Юмерчев – 

заявява да наеме общински ниви, намиращи се в землището на с. Мугла ЕКТ 49285, с № 
по КВС, както следва: 

- 028153 с площ 2401 кв. м.; 
- 014043 с площ 2077 кв. м.; 
- 008011 с площ 1861 кв. м.; 
- 008010 с площ 3995 кв. м.; 
- 008005 с площ 3289 кв. м.; 
- 008003 с площ 3612 кв. м.; 
- 007026 с площ 4238 кв. м.; 
- 007028 с площ 4429 кв. м.; 
- 007011 с площ 4197 кв. м.; 
- 007010 с площ 3849 кв. м.; 
- 006008 с площ 17845 кв. м.; 
- 006009 с площ 15739 кв. м.; 
- 005136 с площ 7573 кв. м.. 
4.Заявление с вх. № ИРОС000329/21.03.2016 година от Васка Здравкова Фисинска – 

заявява да наеме общинска нива, намираща се в землището на с. Турян, местност 
„Дупката“ ЕКТ 73482, с № по КВС 002103 с площ 307 кв. м.. 

5.Заявление с вх. № ИРОС000440/13.04.2016 година от Ангел Христов Христов – 
заявява да наеме общинска нива, намираща се в землището на с. Могилица, местност 
„Гроба“ ЕКТ 48814, с № по КВС 001196 с площ 1223 кв. м.. 

6.Заявление с вх. № ДЛ003314/20.04.2016 година от Георги Николов Яръмов – 
заявява да наеме общинска нива, намираща се в землището на с. Стойките, местност 
„Милкоско бърце“ с идентификатор 69345.12.160 с площ 2519 кв. м.. 



 Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 
1, т. 8 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, 
ал. 1 и чл.24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 
предлагам общински съвет да приеме следните:  

 

РЕШЕНИЯ: 
 

      І.Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно наддаване по реда на чл. 66, ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за отдаване под наем 
на земеделски земи - ниви от общински поземлен фонд, а имотите са както следва:    

1. За землището на с. Горна Арда, с идентификатори: 
- 02782.4.521 с площ 382 кв. м., местност „Балакчицко“; 
- 02782.4.522 с площ 428 кв. м., местност „Балакчицко“; 
- 02782.4.523 с площ 862 кв. м., местност „Балакчицко“. 
- 02782.1.99 с площ 3192 кв. м., местност „Хуменика“; 
- 02782.1.100 с площ 1060 кв. м., местност „Хуменика“; 
- 02782.1.101 с площ 1514 кв. м., местност „Хуменика“. 
2. За землището на с. Мугла ЕКТ 49285, с № по КВС, както следва: 
- 028153 с площ 2401 кв. м.; 
- 014043 с площ 2077 кв. м.; 
- 008011 с площ 1861 кв. м.; 
- 008010 с площ 3995 кв. м.; 
- 008005 с площ 3289 кв. м.; 
- 008003 с площ 3612 кв. м.; 
- 007026 с площ 4238 кв. м.; 
- 007028 с площ 4429 кв. м.; 
- 007011 с площ 4197 кв. м.; 
- 007010 с площ 3849 кв. м.; 
- 006008 с площ 17845 кв. м.; 
- 006009 с площ 15739 кв. м.; 
- 005136 с площ 7573 кв. м.. 
3. за землището на с. Турян, местност „Дупката“ ЕКТ 73482, с № по КВС 002103 с 

площ 307 кв. м.. 
4. За землището на с. Могилица, местност „Гроба“ ЕКТ 48814, с № по КВС 001196 с 

площ 1223 кв. м.. 
5. За землището на с. Стойките, местност „Милкоско бърце“ с идентификатор 

69345.12.160 с площ 2519 кв. м..  
ІІ.Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договори за отдаване, със 

срок до 10 години със спечелилите търговете.  
 
 

ВНОСИТЕЛ:�             
                                                                   НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ 

        Кмет на Община Смолян 
 
 


