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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 
№ 907 

 
 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47 

 
 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване, за 
други земеделски нужди – картофопроизводство, на част от пасища, мери 
собственост на Община Смолян, находящи се в землището на с. Момчиловци, 
на основание чл. 25, ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и чл. 45и от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
 

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 и 
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а, 
ал.6,т.2 , чл. 25, ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
във връзка с чл. 45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, 

 
                                               Р Е Ш И: 

 
І. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване, за други 

земеделски нужди – картофопроизводство, на част от пасища, мери собственост 
на Община Смолян, находящи се в землището на с. Момчиловци, съгласно 
скица – проект за разделяне на поземлен имот № 49014.3.429, която е 
неразделна част от настоящото Решение, на имоти: 

1. Проектен имот № 3.435 с проектна площ 2.506 декара; 
2. Проектен имот № 3.436 с проектна площ 1.737 декара; 
 
3. Проектен имот № 3.437 с проектна площ 7.375 декара; 
4. Проектен имот № 3.438 с проектна площ 6.410 декара; 
5. Проектен имот № 3.439 с проектна площ 3.844 декара; 
6. Проектен имот № 3.440 с проектна площ 2.430 декара; 
7. Проектен имот № 3.441 с проектна площ 3.586 декара; 
8. Проектен имот № 3.442 с проектна площ 8.836 декара. 
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IІ. Дава съгласие за сключване на договор за наем с ЕТ „Илия Канев – 

Петър Канев” за описаните по долу за срок от 5 години:  
1. Проектен имот № 3.435 с проектна площ 2.506 декара; 
2. Проектен имот № 3.436 с проектна площ 1.737 декара; 
3. Проектен имот № 3.437 с проектна площ 7.375 декара; 
4. Проектен имот № 3.438 с проектна площ 6.410 декара; 
5. Проектен имот № 3.439 с проектна площ 3.844 декара; 
6. Проектен имот № 3.440 с проектна площ 2.430 декара; 
7. Проектен имот № 3.441 с проектна площ 3.586 декара; 
8. Проектен имот № 3.442 с проектна площ 8.836 декара. 

 
ІІI. ЕТ „Илия Канев – Петър Канев” с ЕИК 120032992, с адрес                       

с. Момчиловци, ул. „Момина вода” № 28 да промени начина на трайно 
ползване на описаните в точка І проектни имоти; 

 
ІV. Извършената промяна на начина на трайно ползване да бъде 

съобразена с настоящото решение и при спазване на разпоредбите на чл. 45и, 
ал. 4, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи; 

 
V. Промяна на начина на трайно ползване да бъде извършена и отразена 

до 01. 10. 2016 г. След тази дата наемателят да заплаща по 20.00 лв. на декар 
наемна цена до края на срока на договора; 

 
VI.Възлага на Кмета на Община Смолян, да сключи договори за наем с   

ЕТ „Илия Канев – Петър Канев”  за срок от пет години за описаните в точка І 
от настоящото решение проектни имоти. 
 

 
 

 29-20-20 
 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                             /Ф. Топов/ 
Вярно с оригинала, 


