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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 

№ 1015 
 

 

 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46 
 
 

 

 

 

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/ 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, 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, 

 

Р Е Ш И: 

 

        І.1.Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 17052.1.50, с площ 

17861 кв. м. местност „Барчинката“, трайно предназначение на територията 

– земеделска,  начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на 

с. Горово, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по 

земеделие – Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото 

на собственост на наследници на И. С. О. 

       І.2.Дава съгласие, поземлен имот с проектен идентификатор 17052.1.1000, 

с площ 7999 кв. м. местност „Дедьово“, трайно предназначение на 

територията – земеделска,  начин на трайно ползване – ливада, находящ се в 

землището на с. Горово, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска 

служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост на наследници на И. С. О. 

        ІІ.1.Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 05414.2.405, с площ 

802 кв. м. местност „Авлията“, трайно предназначение на територията – 

земеделска,  начин на трайно ползване – изоставена ливада, находящ се в 

землището на с. Бориково, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска 

служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост на наследници на Е. А. Ф.  
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         ІІ.2. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 05414.2.407, с площ 

714 кв. м. местност „Авлията“, трайно предназначение на територията – 

земеделска,  начин на трайно ползване – изоставена ливада, находящ се в 

землището на с. Бориково, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска 

служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост на наследници на Е. А. Ф. 

         ІІ.3. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 05414.2.403, с площ 

955 кв. м. местност „Авлията“ ,трайно предназначение на територията – 

земеделска,  начин на трайно ползване – изоставена ливада, находящ се в 

землището на с. Бориково, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска 

служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост на наследници на Е. А. Ф.  

         ІІ.4. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 05414.2.408, с площ 

3858 кв. м. местност „Далот“ ,трайно предназначение на територията – 

земеделска,  начин на трайно ползване – пасище, находящ се в землището на 

с. Бориково, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по 

земеделие – Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото 

на собственост на наследници на Е. А. Ф. 

 

29-23-23 

 
 

ГЛ. ЕКСПЕРТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 / М. Иванова /  /инж. Данчо Киряков/ 

 


