
 

 

                                                                                            

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 

№ 631   
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.09.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27 

 

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 Марин Захариев 

– зам.-кмет на Община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т8 и ал.2 във връзка с чл.27 ал.4 

и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 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/ 

 

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 67965.1.95, с площ 3538 кв. м., трайно 

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

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

Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост на наследници на Тодор Хортев.        

 

IІ. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 67965.1.94, с площ 1382 кв. м., трайно 

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

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

Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост на наследници на Тодор Хортев. 

 

ІII. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 67965.1.120, с площ 1712 кв. м., 

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

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

Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост на наследници на Тодор Хортев. 

 

ІV. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 67965.1.119, с площ 720 кв. м., трайно 

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

се в землището на с. Соколовци, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба 

по земеделие – Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на 

собственост на наследници на Тодор Хортев. 

          

 V. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 67965.7.107, с площ 1118 кв. м., 



 

 

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

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

Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост на наследници на Злата Хортева. 

 

VІ. Дава съгласие, проектен имот с идентификатор 67653.301.1015, с площ 275 кв. м., 

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

вид ливада, находящ се в землището на гр. Смолян, общ. Смолян, да бъде предоставен 

на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост на наследници на Атанас Михалакев. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

                                                                                  ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


