
  
 

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 землището на с. Могилица ЕКТ 48814, 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 е постъпило Заявление от Маргарита 
Минчева Найденова с вх. № ИРОС000635/20.06.2016 година, с която желае да наеме 
земеделски земи  - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян в землището 
на с. Могилица ЕКТ 48814 , а именно: 

- 004295 с площ 2429 кв. м., местност „Елинден“; 
- 005317 с площ 3222 кв. м., местност „Суходол“; 
- 005322 с площ 1010 кв. м., местност „Суходол“; 
- 005412 с площ 2409 кв. м., местност „Суходол“. 
 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. Могилица ЕКТ 48814: 
- 004295 с площ 2429 кв. м., местност „Елинден“; 
- 005317 с площ 3222 кв. м., местност „Суходол“; 
- 005322 с площ 1010 кв. м., местност „Суходол“; 
- 005412 с площ 2409 кв. м., местност „Суходол“. 
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 
 


