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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 
№ 908 

 
 
 
 

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

 
 
 

ОТНОСНО: Предоставяне правото на ползване на земи от общинския 
поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищeто на                          
с.Момчиловци на земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански 
животни, на основание чл. 26 от 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  
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с § 1, т. 2 от 
допълнителните разпоредби на Наредбата за определяне на критериите за 
необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват 

 
                                               Р Е Ш И: 

 
І.Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно правото на ползване на земи от 
общинския поземлен фонд на Община Смолян, за срок от три години находящи 
се в землището на с. Момчиловци на земеделски стопани, притежаващи 
пасищни селскостопански животни, както следва: 

1. Димитър Стойчев Данчев,  овцевъд,  да ползва поземлен имот с проектен 
идентификатор 49014.18.5206 с площ от 251,824 декара, който участва към 
момента в поземлен имот с идентификатор 49014.18.5192 целия с площ 1179.637 
декара, с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на 
територията: земеделска, общинска собственост съгласно Акт за публична 
общинска собственост № 1084/22.11.2012 год.   

2. Ивайло Стойчев Данчев,  овцевъд,  да ползва поземленият имот с 
проектен идентификатор 49014.18.5207 с площ от 251,901 декара, който участва 
към момента в поземлен имот с идентификатор 49014.18.5192 целия с площ 
1179.637 декара, с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение 
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на територията: земеделска, общинска собственост съгласно Акт за публична 
общинска собственост № 1084/22.11.2012 год.   

    ІІ.Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договори за 
безвъзмездно ползване за срок от три години с определените по І точка лица. 

 
 
 

 29-20-20 
 

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


