
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  

инж. МАРИАНА ЦЕКОВА 

вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян. 

 

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/  
                

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Съгласно § 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, Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд: при 

установяване на граници на земеделски имоти, за които е постановено решение по чл. 

18ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ППЗСПЗЗ) на общинската служба по земеделие  за признаване 

правото на възстановяване на собственост в съществуващи или възстановими стари 

реални граници. 

В тази връзка в Община Смолян са постъпили две Искания от Общинска служба 

по земеделие – Смолян за предоставяне на земи от общински поземлен фонд попадащи 

под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ както следва: 

І.Искане вх. № ДЛ009296/01.10.2019 г. от Началника на Общинска служба  по 

земеделие – гр. Смолян  съгласно: 

1.Искане вх. № РД-2599/18.09.2019 година от М.И.Г., наследник на С.М.Г.; 

2.Издадено решение по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за признаване право на  

собственост по заявление вх. № 33424В/24.02.1992 г. от Х. М. Г. наследник на С. М. Г.;  

3.Скица - Проект № 15-875547-27.09.2019 г. издадена от Служба по геодезия, 

картография и кадастър – гр. Смолян, за проектен имот с идентификатор 66957.17.240, 

с площ 3015 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 

трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Славейно, общ. Смолян, с 

приложен Протокол за идентифициране на имотни граници,  подписан от съсед и 

техническо лице от лицензирана фирма по геодезия; 

          4.Удостоверение за наследници изх. № ГРА0002419ПЕТ /12.07.2019 година. 

          5.Удостоверение за идентичност на лице с различни имена изх. № 

ГРА0003358ПЕТ /10.09.2019 година.  

ІI. Искане вх. № ДЛ009294/01.10.2019 г. от Началника на Общинска служба  по 

земеделие – гр. Смолян  съгласно: 

1.Искане вх. № РД-2600/29.09.2019 година от И.Н. Б., наследник на Н.Б. М.; 

2.Издадено решение по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за признаване право на  

собственост по заявление вх. № 33199А/22.02.1992 г. от Н. Б.М.;  

3.Скица - Проект № 15-875627-27.09.2019 г. издадена от Служба по геодезия, 

картография и кадастър – гр. Смолян, за изменение на КККР за поземлени имоти с 



идентификатори 66957.17.162 и 66957.17.161, като се обособява нов проектен имот с 

проектен идентификатор 66957.17.244, с проектна площ 1111 кв. м., местност „Лъките“ 

трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно ползване – 

ливада, находящ се в землището на с. Славейно, общ. Смолян, с приложен Протокол за 

идентифициране на имотни граници,  подписан от съсед и техническо лице от 

лицензирана фирма по геодезия; 

           4.Удостоверение за наследници изх. № ГРА000221ПЕТ /18.01.2019 година. 

             Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на основание 

чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 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, предлагам Общински съвет да 

приеме следните  

РЕШЕНИЯ: 

 

І.Дава съгласие, проектен имот с идентификатор 66957.17.240, с площ 3015 кв. 

м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно ползване – 

ливада, находящ се в землището на с. Славейно, общ. Смолян, да бъде предоставен на 

Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост на наследници на С. М. Г.. 

ІІ.Дава съгласие, проектен имот с проектен идентификатор 66957.17.244, с 

проектна площ 1111 кв. м., местност „Лъките“ трайно предназначение на територията – 

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

Славейно, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – 

Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 

наследници на Н.Б.М.       

   

          ВНОСИТЕЛ:             

            инж. МАРИАНА ЦЕКОВА 

           вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

           избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян. 

 

    


