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1. Цел на програмата: Осигуряване оптимално управление и стопанисване на имотите – 

общинска собственост и оптимални приходи за местни дейности от тях. Цели да 

регистрира настъпилите промени в собствеността и отчитане на новите приоритети в 

развитието на Общината, тъй като процесът на управлението на общинската собственост  

е пряко свързан с политиката за развитие на териториалната общност и действащите 

общи устройствени планове. 

2. Основни задачи: 

2.1. Разработване на годишна прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи 

свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска 

собственост. 

2.2. Изготвяне описание  на  имотите – общинска собственост, които общината има 

намерение да предложи за продажба, за предоставяне под наем, за учредяване на вещни 

права. 

2.3. Оптимизиране дейността по разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост: 

 по чл. 35 от Закона за общинската собственост / ЗОС / - за продажба на имоти - 

общинска собственост (Приложение № 1, № 2);  

 по чл. 36 от ЗОС - за прекратяване на съсобственост върху имоти между 

общината, държавата, физическите и юридическите лица (Приложение № 3);  

 по чл.37 и чл.38 от ЗОС – за учредяване на право на строеж върху имоти – частна 

общинска собственост (Приложение № 4);  

 по чл.15 ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, когато с план за 

регулация се променят граници на урегулирани поземлени имоти общинска 

собственост (Приложение № 5); 

 Разпоредителни сделки  на основание чл.47, ал.1 от Закона за общинската 

собственост – Общински жилища ( Приложение № 6); 

 Общински имоти отдадени под наем, предоставени за ползване и управление 

/брой на договори, които продължават действието си през 2022 год 

.(Приложение № 7); 

 Прогнозен списък на имотите общинска собственост подходящи за  управление 

и разпореждане / отдаване под наем / (Приложение № 8); 

  по чл. 43 и чл. 45 от ЗОС- отдаване на общински жилищни имоти (Приложение 

№ 9);  

  По чл. 37 от Закон за стопанисване и ползване на земеделските земи – 

земеделски земи отдадени под наем (Приложение № 10); 

  По чл. 37 от Закон за стопанисване и ползване на земеделските земи – 

земеделски земи, които предстоят да бъдат отдадени под наем (Приложение № 

11); 

 

2.4. Повишаване активността по издирването, подготовката и предоставянето под наем и 

предоставянето за управление на имоти общинска собственост. 

 

Предмет на настоящата програма са всички имоти – публична и частна общинска собственост, 

подлежащи на управление и разпореждане през 2022 год. 

  

 

 

 



 

 

3 

3.  Годишна прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост: 

 

 

№ по 

ред 

ВИД РАЗПОРЕЖДАНЕ Прогноза 2022 год. 

Всичко стойност /лева 

1. Приходи от наеми  373 020,00 

1.1. Приходи от нежилищни имоти 190 450,00 

1.2. Приходи от жилищни имоти 56 440,00 

1.3. Приходи от терени (чл. 56 от ЗУТ) 18 730,00 

1.3.1. Приходи от реклами и съоръжения    11 550,00 

1.5. Приходи от земеделски земи   95 850,00 

   

2. Приходи от общински такси   176 700,00 

2.1. За ползване на пазари и тротоарно право     25 500,00 

2.2. Такси за административни услуги (становища, 

удостоверения, молби-декларации, такса договори 

за наем, Разрешителни за отсичане на дървета, 

превозни билети, пропуски, спортни съоръжения) 

151 200,00 

  ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ И ОБЩИНСКИ ТАКСИ 549 720,00 

   

3. Приходи от продажби 2 256 405,00 

3.1. По чл.35 от ЗОС – продажба на имоти – частна 

общинска собственост 

 

1 914 880,00 

 

3.2. По чл. 35 / без търг или конкурс/ и чл. 36 от ЗОС – за 

прекратяване на съсобственост върху имоти между 

общината, държавата, физически и юридически лица 

32 000,00 

3.3. По чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ – когато с план за 

регулация се променят граници на УПИ – общинска 

собственост 

52 125,00 

3.4. По чл.37 и чл. 38 от ЗОС – за учредяване право на 

строеж върху имоти  - частна общинска собственост  

6 250,00 

3.5. По чл. 192 и чл. 193 от ЗУТ – право на преминаване       10 250,00 

3.6. Приходи от продажба на дървесина добита от 

територии – общинска собственост 

       240 900,00 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ  2 806 125,00 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

РАЗХОДИ ПО УПРАВЛЕНИЕ, 

СТОПАНИСВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА 

ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

1 545 000,00 

1. Разходи по управление и стопанисване на имоти – 

общинска собственост 

 695 000,00 
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2. Разходи за придобиване на земя по чл.199 от ЗУТ 

/право на преминаване, отчуждаване на имоти в 

т.ч./За ГПК улици; пътища, гробища и друга 

техническа инфраструктура/ 

850 000,00 

 

 

         4.Обекти от първостепенно значение  съгласно § 5  ДР на ЗУТ    

   I. Отпадъци 

1. Депо за строителни отпадъци – община Смолян; 

2. Площадка за временно събиране на биоотпадъци от зелената система на града, дворове 

и гробищни паркове на гр. Смолян, местността „Вельовото“, землище с. Турян 

  

 II. Пътища и улици                 

1. SML3251  / ІІ-86, Смолян - Търън  / - Тикале; 

2. SML3263  /ІІІ-866/ Стойките – Гращица, мах. Кайковска - /ІІІ-866/ 

3. SML2240  /ІІІ-866/ Смолян – Мугла; 

4. SML3246  /ІІІ-8683/ Арда – Гудевица-Гоздевица; 

5. местен път – ІІІ – 8683 /Чокманово/ - мест. Варадил; 

6. местен път - / SML2240, Смолян-Мугла/ - информационен център Сосковче 

7. Път (улица) от III-8641 Пампорово – Смолян до курортно ядро „Студенец“ 

8.  Главна пътна комуникация гр. Смолян;     

 

  III. Гробищни паркове 

1. Гробищен парк в кв. Устово; 

2. Гробищен парк в кв.Райково; 

      3.   Гробищен парк в Смолян; 

      4.   Гробищни паркове в населени места община Смолян 

 

  IV. Водоснабдяване и канализация 

1. Инженеринг-Реконструкция и доизграждане на Главен събирателен колектор -курортни 

ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина - Курортен комплекс Пампорово; 

2. Обект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян”; 

3. Обект „Пречистване на отпадните води с ПСОВ 2 за к.к. Пампорово” 

4. Обект „Интегрирано управление на водите на с. Смилян”; 

5.  „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Смилян“;                                                                                                                  

6. Събирателен канал „Кетевска махала” ул Катя Ванчева; 

7.  „Водоснабдяване с. Ряка – Община Смолян; 

8. „Канализационна мрежа с. Широка лъка; 

9. „Реконструкция на вътрешната водоснабдителната мрежа на с. Момчиловци,; 

10. „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Долно Влахово”; 

11.  „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа и довеждащ водопровод на с. 

Гела, община Смолян“.  
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V. ПРОЕКТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В 

РАСТЕЖ“ 2014-2020 

 

 ОСНОВНИ ОБЕКТИ 

1. Проект: Изграждане на нови социални жилища 

2. Проект: Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян 

3. Проект: Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Смолян; 

 

РЕЗЕРВНИ ОБЕКТИ 

1.Проект: Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари за подобряване на градска среда 

на гр. Смолян 

Обекти:  

1.1.Реконструкция и рехабилитация на ул. "Студентска"  

2. Проект: Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Художествена галерия - гр. Смолян 

3. Проект: Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Регионална библиотека "Николай Вранчев" 
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 Приложение № 1 

1.1.Разпоредителни сделки  на основание  чл. 35 от Закона за общинската собственост – 

продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост 

 

№ по 

ред 

ИМОТ  ПРОГНОЗ

НА 

ЦЕНА 

1.  Имот пл. № 42 с площ 911 кв. м. в околовръстен полигон на с. Билянска, община 

Смолян; при граници: имот пл. №2, имот пл. №3 и имот пл. №1, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 1580/12.04.2011 год.   

7 200 лв. 

2.  Имот пл. №3 с площ 3 260 кв.м., в околовръстен полигон на с. Полковник 

Серафимово, местност „Ирмахица”, община Смолян, ведно с масивна сграда със 

застроена площ 780 кв.м.; при граници: имот пл. №684, поземлен имот №013004, 

поземлен имот №006069, поземлен имот №006062 и поземлен имот №013003,  

актуван с Акт за частна общинска собственост № 684/21.01.2004г. и 

№1373/09.07.2008 год.  

256 000 лв. 

3.  Урегулиран поземлен имот III-1 с площ 890 кв.м., кв.1 по плана на с. Киселчово, 

община Смолян, ведно с полумасивна сграда на един етаж със застроена площ 243 

кв.м., при граници: УПИ II-1, река, земеделска земя и път за с. Могилица, актуван 

с Акт за общинска собственост №748/24.09.2004г. 

2 450 лв. 

4.  Урегулиран поземлен имот ХХХІІІ с площ 180 кв.м., в кв. 17  по ПУП на с. 

Славейно, община Смолян, при граници: улична регулация, УПИ ХХІХ-93, УПИ 

ХХХ-99, актуван с акт за общинска собственост №1421/18.12.2008г.  

1 150 лв. 

5.  Урегулиран поземлен имот I – Производствени сгради на ДГС с площ 593 

кв.м., кв. 25 по плана на с. Сивино община Смолян, ведно с полумасивна сграда на 

два етажа със застроена площ 60 кв.м., при граници: улица, дере, река, УПИ II- за 

озеленяване, актуван с Акт за общинска собственост №405/31.10.2000г. 

2 300 лв. 

6.  Имот №18 с площ 103 кв.м., мах. Липец, землището на с. Букаците, община 

Смолян, ведно с двуетажна масивна сграда със застроена площ 91 кв.м., при 

граници: от две страни улици, актуван с Акт за общинска собственост 

№795/13.12.2004г.  

2 720 лв. 

7.  Имот №3 с площ 1170 кв.м. в околовръстен полигон на с. Вълчан, община Смолян, 

ведно с масивна сграда със застроена площ 138 кв.м., масивна сграда със застроена 

площ 6 кв.м. и паянтова сграда със застроена площ 14 кв.м., при граници: от две 

страни река, пешеходна пътека и гробище, актуван с Акт за общинска собственост 

№1320/21.11.2007г. 

2 950 лв. 

8.  Имот №9 с площ 184 кв.м. в околовръстен полигон на с. Змиево, община Смолян, 

ведно с двуетажна масивна сграда със застроена площ 184 кв.м., при граници: от 

две страни улица и имот №7, актуван с Акт за общинска собственост 

№1886/22.12.2016г. 

8 200 лв. 

9.  Имот пл. №208 с площ 298 кв.м., в УПИ ХV-Селски съвет, кв. 17 по плана на с. 

Соколовци, община Смолян, ведно с полумасивна сграда със застроена площ 70 

кв.м., при граници: улица, УПИ VII – 207, земеделски земи, актуван с Акт за 

общинска собственост №322/01.08.2000г. 

1 800 лв. 
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10.  
 

Поземлен имот с идентификатор 67653.922.44 с площ 1656 кв.м., ведно с масивна 

сграда с идентификатор 67653.922.44.1 със застроена площ 702 кв.м. на 4 етажа, 

масивна сграда с идентификатор 67653.922.44.2 със застроена площ 98 кв.м. на 2 

етажа, масивна сграда с идентификатор 67653.922.44.3 със застроена площ 38 кв.м. 

на 1 етаж, УПИ І – ученическо общежитие, кв. 58 по плана на гр. Смолян, кв. 

Райково, акт за публична общинска собственост 191/27.09.1999 год.   

 548 000 лв. 

11.  Сграда с идентификатор 83274.501.136.1 със застроена площ 92 кв.м., с 

предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 83274.501.136 по кадастрална карта на с. Широка лъка, община 

Смолян, актувана с Акт за общинска собственост №1660/14.06.2012г. 

5400 лв. 

12.  Урегулиран поземлен имот  III–Училище с площ 5100 кв.м., в кв. 17 по ПУП на 

с. Могилица, община Смолян, ведно с масивна сграда със застроена площ 705 кв.м. 

и масивна сграда със застроена площ 280 кв.м., при граници: улична регулация, 

УПИ – Кметство и джамия, актуван с Акт за общинска собственост 

№62/21.01.1998 г.  

98 000 лв. 

13.  Поземлен имот с идентификатор 67653.916.434 по кадастрална карта на гр. 

Смолян, с предвидени за отреждане УПИ I – за жилищно застрояване с площ 

311,40 кв.м.; УПИ II за жилищно застрояване с площ 312,76 кв.м.; УПИ III- за 

жилищно застрояване с площ 329,18 кв.м.; УПИ IV- за жилищно застрояване с 

площ 268,74 кв.м.; УПИ V – за жилищно застрояване с площ 395,73 кв.м.; УПИ VI- 

за социални жилища с площ 504,74 кв.м.; УПИ VII-за социални жилища с площ 

632,12 кв.м.; УПИ VIII- за социални жилища с площ 492,95 кв.м.; УПИ IX – за 

жилищно и обществено обслужване с площ 280,75 кв.м.; УПИ Х-за социални 

жилища с площ 806,02 кв.м.; УПИ ХI-за социални жилища с площ 724,50 кв.м.; 

УПИ  ХII – за социални жилища с площ 627,93 кв.м. 

56 800 лв. 

14.  Поземлен имот с идентификатор 73777.105.395 с обща площ 101 кв.м., с начин 

на трайно ползване:ниско застояване (до 10м), ведно с построената сграда с 

идентификатор 73777.105.395.1 със застроена площ 36 кв.м., при съседни 

поземлени имоти: 73777.105.6003, 73777.105.865 

5 500 лв. 

15.  Втори етаж от сграда с идентификатор 67547.501.1445.1 със застроена площ 171 

кв.м. по кадастрална карта на с. Смилян, община Смолян, находяща се в поземлен 

имот с идентификатор 67547.501.1445 

18 000 лв. 

16.  Поземлен имот  с идентификатор 67653.922.837 с площ 207 кв.м., с начин на 

трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, ведно със  сграда с идентификатор 67653.922.837.1 със 

застроена площ 89 кв.м., на три етажа, с предназначение: друг вид сграда за 

обитаване и сграда с идентификатор 67653.922.837.2 със застроена площ 28 кв.м., 

на един етаж с предназначение: селскостопанска сграда по кадастрална карта на 

гр. Смолян, при съседни поземлени имоти: 67653.922.466, 67653.922.838, 

67653.922.656, актуван с Акт за частна общинска собственост №1965/03.04.2019г., 

вписан в Служба по вписванията под Акт№121, том II, дело №142/2019 вх. 

№634/05.04.2019г./Папардовата къща/ 

51 710 лв. 
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17.  Втори етаж от сграда с идентификатор 67653.920.328.1 със застроена площ 176 

кв.м. по кадастрална карта на гр. Смолян, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 67653.920.328, актуван с акт за общинска собственост № 

401/18.10.2000г. 

4 000 лв. 

18.  Поземлен имот  с идентификатор 67653.922.78 с площ 5896 кв.м., с начин на 

трайно ползване: Комплексно застрояване, трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, ведно със  сграда с идентификатор 67653.922.78.1 със 

застроена площ 605 кв.м., на три етажа, с предназначение: общежитие по 

кадастрална карта на гр. Смолян, при съседни поземлени имоти: 67653.922.622, 

67653.922.868, 67653.922.867, 67653.922.77, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №114/23.11.1998г. /ДЮФА/ 

320 000 лв. 

19.  Урегулиран поземлен имот ХХХII, кв. 26  с площ 90 кв.м. по ПУП на гр. Смолян, 

кв. Устово /пазара/ 

7 500 лв. 

20.  Самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 67653.917.623.7 с площ 1309 

кв.м., с предназначение: здравно заведение, брой етажи: 4, брой самостоятелни 

обекти: 96, находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.917.623 с площ 

5367 кв.м., с начин на трайно ползване: за обект комплекс за здравеопазване, 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, актувани с Акт за общинска 

собственост №1588/14.04.2011г. /Стоматологична поликлиника/ 

500 500 лв. 

21.  Поземлен имот с идентификатор 67653.925.350 по кадастрална карта на гр. 

Смолян, с предвидени за отреждане УПИ I – за жилищно застрояване с площ 

560,45 кв.м.; УПИ II – за жилищно застрояване с площ 600,12 кв.м.; УПИ III- за 

жилищно застрояване с площ 692,12 кв.м.; УПИ IV- за жилищно застрояване с 

площ 877,77 кв.м.; УПИ V – за жилищно застрояване с площ 890,44 кв.м.; 

14 700 лв. 

 
ОБЩО: 

 

1 914 880лв. 

22. По чл. 35 /без търг или конкурс/ и чл.36 от ЗОС – за прекратяване на собственост  

върху имоти между общината,  държавата,физически и юридически лица 
32 000 лв. 

23. По чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ – когато с план за регулация се променят граници на 

УПИ – общинска собственост 
52 125 лв. 

24. По чл.37 и чл.38 от ЗОС – за учредяване на право на строеж върху имоти – частна 

общинска собственост 
6 250 лв. 

25. 
По чл. 192 и чл. 193 от ЗУТ – право на преминаване     10 250 лв. 

26. 
Приходи от продажба на дървесина добита от територии – общинска собственост 

  

  240 900 лв. 

 
ОБЩО: 2 256 405лв. 
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1.2.Извадени обекти от  приватизационния списък поради отпаднало предназначение: 

  

№по 

ред 

ИМОТ ПРОГНО

ЗНА 

ЦЕНА 

1. Самостоятелен обект с идентификатор № 67653.915.287.1.12 със застроена 

площ 29,75 кв.м.,  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на изпълнителния 

директор на АГКК - София, с предназначение: за търговска дейност, при 

съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 67653.915.287.1.8 и 

67653.915.287.1.9, под обекта: няма, над обекта: 67653.915.287.1.7, съгласно 

схема №932/14.02.2012г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. 

Смолян, находящ се  в сграда с идентификатор 915.287.1, разположена в имот 

№67653.915.287, представляващ УПИ VІ – БЗНС, в кв. 159, по ПУП на гр. 

Смолян, кв. Смолян, ведно с 4,1% ид.ч. от общите части и правото на строеж, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №1351/16.04.2008г., вписан в 

Служба по вписванията – Смолян под №89, том V, н.д. 1043, вх. регистър 

1220/22.04.2008г. 

8 925 лв. 

2. Самостоятелен обект с идентификатор №67653.915.287.1.8 със застроена 

площ 40,84 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на изпълнителния 

директор на АГКК - София, с предназначение: за търговска дейност, при 

съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 67653.915.287.1.10 и 

67653.915.287.1.12, под обекта: няма, над обекта: 67653.915.287.1.6, съгласно 

схема №933/14.02.2012г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. 

Смолян, находящ се  в сграда с идентификатор 915.287.1, разположена в имот 

№67653.915.287, представляващ УПИ VІ – БЗНС, в кв. 159, по ПУП на гр. 

Смолян, кв. Смолян, ведно с 5,63% ид.ч. от общите части и правото на строеж, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №1352/16.04.2008г., вписан в 

Служба по вписванията – Смолян под №90, том V, н.д. 1044, вх. регистър 

1221/22.04.2008г. 

12 252 лв. 

3. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.60.1.25 със застроена 

площ 89 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед №РД-18-14/10.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, с 

предназначение: за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти: на 

същия етаж: 67653.918.60.1.26, под обекта: 67653.918.60.1.27, над обекта: 

67653.918.60.1.2, съгласно схема №720/03.02.2012г. на Служба по геодезия, 

картография и кадастър – гр. Смолян и самостоятелен обект с 

идентификатор  67653.918.60.1.27 със застроена площ 58,91 кв.м., по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със 

Заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК – 

София, с предназначение: за склад, при съседни самостоятелни обекти: на 

същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 67653.918.60.1.25, 

67653.918.60.1.26, съгласно схема №721/03.02.2012г. на Служба по геодезия, 

картография и кадастър – гр. Смолян находящи се  в партерния етаж на сграда 

№1 - жил. блок „КЦ”32, разположен в имот с идентификатор 67653.918.60, 

представляващ УПИ V – За жилищно строителство и магазини, в кв. 2 по 

37 000лв. 
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ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян, ведно с 4,7% ид.ч. от общите части и правото 

на строеж, актувани с Акт за частна общинска собственост 

№1647/09.02.2012г., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №96, том 

І, н.д. 94, вх. регистър 204/15.02.2012 г. 

 

4. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.61.1.26 със застроена 

площ 89 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена 

със Заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК - 

София, с предназначение: за търговска дейност, при съседни самостоятелни 

обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.918.61.1.25, над 

обекта: 67653.918.61.1.2, 67653.918.61.1.3, съгласно схема 

№4201/22.06.2009г., заверена на 03.02.2012г. от Служба по геодезия, 

картография и кадастър – гр. Смолян и самостоятелен обект с 

идентификатор  67653.918.61.1.25 със застроена площ 58,91 кв.м., по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със 

Заповед №РД-18-14/10.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, с 

предназначение: за склад, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 

няма, под обекта: няма, над обекта: 67653.918.61.1.26, находящи се  в 

партерния етаж на сграда №1 - жил. блок „КЦ”33, разположен в имот с 

идентификатор 67653.918.61, образуващ УПИ V – За жилищно строителство, 

магазини, първично обслужване, жилищни групи, в кв. 2 по ПУП на гр. 

Смолян, кв. Смолян, ведно с 4,7% ид.ч. от общите части и правото на строеж, 

актувани с Акт за частна общинска собственост №1458/23.06.2009г., вписан 

в Служба по вписванията – Смолян под №5, том VІ, н.д. 1032, вх. регистър 

1444/23.06.2009г. 

 

37 000 лв. 

Забележка: При продажба се изадава актуална Данъчна оценка, Пазарна оценка и скица на 

имота.  

 

 

 Актуализира се своевременно при постъпване на заявления от граждани. 
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Приложение № 2 
 Разпоредителни сделки  на основание  чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и чл. 47  от Наредбата за реда, управление и разпореждане с общинско 

имущество – продажба на земя  – частна общинска собственост на собственика на 

законно построена върху нея сграда:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Актуализира се своевременно при постъпване на заявления от 

граждани. 

 

№ 

по 

ред 

ИМОТ Изготвени оценки  Забележка  

1. поземлен имот с идентификатор 67653.915.3 с 

площ от 556 кв.м.  начин на трайно ползване: 

Ниско застрояване (до 10 m) трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, 

по кадастралната карта на гр. Смолян 

 В процес на оценка 

2. ½ ид. ч  от поземлен имот с идентификатор 

69345.101.163 с площ от 464 кв.м.  начин на 

трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) 

трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, по кадастралната карта на с. 

Стойките, общ. Смолян 

 В процес на оценка 
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Приложение № 3 

 

 Разпоредителни сделки  на основание  по чл. 36, ал.1,  т. 2 от Закона за 

общинската собственост – прекратяване на съсобственост върху имот 

между общината, държавата, физически и юридически лица:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към момента няма постъпили заявления за прекратяване на съсобственост. 

Забележка: Актуализира се своевременно при постъпване на заявления от 

граждани. 

 

№ 

по 

ред 

ИМОТ Изготвени 

оценки  

Забележка  
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Приложение № 4 

Разпоредителни сделки  на основание  по чл. 37 и чл. 38 от , ЗОС– учредяване 

право на строеж  върху имоти – частна общинска собственост – за учредяване 

право на надстрояване и/или пристрояване на сгради построени върху имоти – 

частна общинска собственост, чрез търг или конкурс :  

 

 

 

 

 

Към момента няма постъпили заявления за прекратяване на съсобственост. 

Забележка: Актуализира се своевременно при постъпване на заявления от 

граждани. 

 

 

 

 

 

 

№ 

по 

ред 

ИМОТ Изготвени 

оценки  

Забележка  
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Приложение № 5 

 Разпоредителни сделки  на основание  чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за 

устройство на територията – когато с план за регулация се променят граници 

на урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост : 

№ по 

ред 

ИМОТ Изготвени 

оценки   

/без ДДС/   

Забележка  

1.  170 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 

67653.921.77  с площ 879.00  кв.м. с начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 m), трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, по 

кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково. 

 4760,00 стартирана 

процедура 

2.  512  кв. м. от поземлен имот с идентификатор 

00597.501.92 с площ от 572.00 кв.м. /петстотин 

седемдесет и два кв.м. /с начина на трайно ползване: 

незастроен имот за жилищни нужди, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана по 

кадастралната карта на с. Арда, общ. Смолян 

3584,00 стартирана 

процедура 

3.  21  кв.м. от поземлен имот с идентификатор 

69345.101.72 с площ от 1466  кв.м, с начин трайно 

ползване: ниско за друг обществен комплекс, 

трайно предназначение територия: урбанизирана, 

кв. 13 по плана на с. Стойките, общ. Смолян,  

462,00 стартирана 

процедура 
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Забележка: Актуализира се своевременно при постъпване на 

заявления от граждани. 

4.  356 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 

67547.501.1614  с площ от 1198.00 кв.м. кв.м. с 

начин на трайно ползване: за второстепенна улица, 

трайно предназначение на територията: 

урбанизирана по кадастралната карта на с. Смилян, 

общ. Смолян 

3916,00 стартирана 

процедура 

5.  500  кв. м. от поземлен имот с идентификатор 

67653.917.925 с площ от 2335.00 кв.м. трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, по 

кадастраланата карта на гр. Смолян 

14000,00 стартирана 

процедура 

6.  поземлен имот с идентификатор 14129.930.214 с 

площ от 35.00 кв.м/с начин на трайно ползване: 

ниско застрояване (до 10 m), трайно 

предназначение на територията: урбанизирана по 

кадастралната карта на с. Габрица 

280,00 стартирана 

процедура 

7.  222 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 

67653.914.50 целия с площ 17927 кв.м.трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, с 

начин на трайно ползване:  ниско застрояване (до 

10 m) , по кадастралната карта на гр. Смолян 

 В процес на 

оценка 

8.  Проектен имот с идентификатор 69345.100.1990 

целия с площ 48 кв.м. трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, с начин на трайно 

ползване:  ниско застрояване (до 10 m) , по 

кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян 

 В процес на 

оценка 

9.  Проектен имот с идентификатор 69345.100.1991 

целия с площ 15 кв.м. трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, с начин на трайно 

ползване:  ниско застрояване (до 10 m) , по 

кадастралната карта на с. Стойките, общ . Смолян 

 В процес на 

оценка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6  

Разпоредителни сделки на основание чл. 47, ал.1 от Закона за общинската собственост – 

общински жилища 

№ по 

ред 

ИМОТ Изготвени оценки  Забележка  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7  

Договори които продължават действието си и през 2022 г. 

№ 

по 

ре

д 

Договор № 
Период на 

договора 
Обект наименование Описание  

ОС.БПП.17.08-1 
01.08.2017 - 

01.08.2022 

Самопро  даваща 

машина за топли 

напитки на  северния 

вход на Община 

Смолян 

Част от общински имот с площ 

от 2 кв.м. за поставяне на 

самопродаваща  машина за 

топли напитки, находяща се на 

северния вход в 

административната сграда на 

Община Смолян, с 

идентификатор  

67653.918.43.12,  разположена в 

п.и. с идентификатор 

67653.918.43 с адрес: 

гр.Смолян,  бул. „България” № 

12, УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. 

Смолян – Ц.Ч. актувана с Акт 

за общинска собственост № 

430/15.01.2001 год. вписан в 

Службата по вписвания –

Смолян под № 154, том І, н.д. 

179,вх.регистър 285 от 

15.03.2004 г. 

наем 

ОС.НДВ.18.12-2 
01.01.2019 - 

10.12.2021 

дизелов агрегат ад 30 

фабр.№4895 
Вещи наем 

ОС.НДВ-18.10-3 
23.10.2018 - 

23.10.2021 
вещи от туб диспан сер 

вещи 

 
наем 

ОС.ННИ.10-7 
24.10.2019 - 

24.10.2024 

Кафе сладкарница 

театъра 

Част от общински имот - Кафе 

сладкарница с обща площ 

146,03 кв.м.,  обслужващи 

помещения 

(стълби,коридор,склад) с площ 

87,80 кв.м., санитарен възел с 

площ 48,81 кв.м., разположени 

на втори етаж в южната част на 

сграда представляваща 

Родопски драматичен театър 

”Николай Хайтов”-Смолян с 

идентификатор 67653.918.45.1, 

разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.918.45 по 

кадастрална карта на 

гр.Смолян, УПИ II –Родопски 

драматичен театър, кв.6 по 

плана на гр.Смолян,Община 

Смолян. Целият имот е актуван 

с Акт за публична общинска 

собственост № 1041/13.06.2012 

г., вписан в службата по 

вписвания с Акт № 136, том ІІІ, 

наем 
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дело № 567/19.06.2012 г. с вх.№ 

1005/2012, парт.№ 17516 

ОС.ННИ.13.05-2 
10.05.2013 - 

06.07.2023 

КИНО Арена, 

помещение в театъра 

самостоятелни обекти от 

недвижим имот – публична 

общинска собственост, 

последния представляващ 

сграда на Родопски драматичен 

театър ”Николай Хайтов” – 

Смолян, с административен 

адрес: бул.България № 8, с 

идентификатор 67653.918.45.1, 

разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.918.45, с 

брой на етажите – седем, която 

сграда съгласно скица на сграда 

№ 10297/11.06.2012г. на 

Служба по геодезия, 

картография и кадастър - 

гр.Смолян е със застроена площ 

от 3 390 (три хиляди триста и 

деветдесет) кв.м. по 

кадастрална карата на гр. 

Смолян, с предназначение: 

сграда за култура и изкуство, 

целият имот актуван с Акт за 

публична общинска 

собственост № 1041/13.06.2012 

г., вписан в службата по 

вписвания с Акт № 136, том ІІІ, 

дело № 567/19.06.2012 г. с вх. 

№ 1005/2012, парт. № 17516, 

както следва : 1.1. Помещение 

(киносалон)  разположено на 

ІІІ-ти етаж, с обща площ от 

121,23 кв.м, в рамките на които 

се включват: кинозала с площ - 

110,33 кв.м., прожекционна 

кабина с площ – 7.11 кв.м. и 

техническо помещение с площ 

3,79 кв.м., защриховано на 

Ситуация  – Приложение 1 към 

настоящия договор; 1.2. 

Помещения, разположени на І-

ви етаж, с обща площ от 22,84 

кв.м, в рамките на които се 

включват: каса и щанд за 

пуканки с площ от 14,03 кв.м. и 

офис с площ от 8,81 кв.м., 

защриховани на Ситуация - 

Приложение 1 към настоящия 

договор , 

наем 

ОС.ННИ.13.12-1 
09.12.2013 - 

09.12.2023 

сграда Хаджичонева 

къща 

Общински имот- Сграда с 

наименование „Хаджичоневата 

къща„, находяща се в поземлен 

имот с идентификатор 

67653.925.118.1 по кадастрална 

карта на гр. Смолян актувана с 

наем 
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акт за публична общинска 

собственост № 488/29.06.2001 

г., вписан с № 32, том І, н.д. 36, 

вх.регистър № 44 от 12.01.2005 

г., стр. 19 , със застроена  площ 

117 кв.м., 

ОС.ННИ.17.01-1 
13.01.2017 - 

13.01.2027 
магазин срещу седмо 

временно и възмездно ползване 

на част от имот частна 

общинска собственост, 

Самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.918.108.1.76 с площ 

146,71 кв.м., с предназначение: 

за търговска дейност, в сграда с 

идентификатор 67653.918.108.1, 

разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.918.108 

по кадастрална карата на гр. 

Смолян, при съседни 

самостоятелни обекти: 

67653.918.108.1.3 и 

67653.918.108.1.4, съгласно 

схема №15-328961-07.07.2016г. 

от Служба по геодезия, 

картография и кадастър – гр. 

Смолян, актуван с Акт за 

частна общинска собственост 

№1648/15.02.2012г., вписан в 

Службата по вписвания под 

№99, том I, н.д. 97, вх. Рег. 

209/16.02.2012г., 

наем 

ОС.ННИ.17.01-2 
16.01.2017 - 

16.01.2027 

Фитнес и Кафе 

сладкарница в сградата 

на Община Смолян 

част от имот публична 

общинска собственост, 

помещение  за Кафе 

сладкарница с обща площ  

246,72 кв.м, ведно с помещение 

за услуги на населението с 

използваема площ 439,31 кв.м, 

разположени в  

административната сграда на 

Община Смолян с 

идентификатор 67653.918.43.12, 

ситуирана в поземлен имот с 

идентификатор 67653.918.43 по 

кадастрална карта на гр. 

Смолян, образуващ УПИ І, кв. 6 

по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч. 

наем 

ОС.ННИ.17.01-4 
13.01.2017 - 

13.01.2022 

помещение № 407 за 

здравин услуги 

Общински имот – помещение 

№ 407 с площ 14,40 кв.м., за 

здравни услуги, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.917.623.1.1 с 

предназначение: за здравни и 

социални дейности, 

разположено в имот с кад.№ 

67653.917.623 по КК на 

гр.Смолян, актуван с Акт за 

наем 
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частна общинска собственост 

№ 1588/14.04.2011 год., вписан 

в Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

ОС.ННИ.17.03-1 
17.03.2017 - 

17.03.2027 

поземлен имот за 

услуги на населението 

ползване част от поземлен имот 

с идентификатор 67653.934.188  

с площ от 599 кв.м.(петстотин 

деветдесет и девет  кв.м), целия 

с площ 2769 кв.м. по 

Кадастрална карта и 

кадастрални регистри на 

гр.Смолян, находяща се между 

хотел „Кипарис Алфа“ и 

бившия Младежки дом за 

услуги на населението, 

обозначена на скица № 

105/12.08.2016 г.  на СГКК 

гр.Смолян, наричан  за краткост 

имот 

наем 

ОС.ННИ.17.06-2 
17.06.2017 - 

17.06.2022 

част от стая находяща 

се в УКВ зала и АФС 

А) 6,00 (шест) кв.м. - част от 

стая с обща площ от 15,00 

(петнадесет) кв.м. находяща се 

в „УКВ зала-зала за бъдещо 

развитие” находяща се на 2 

(втори) етаж в сградата на 

„Ретранслаторна станция” Част 

от общински имот публична 

общинска собственост–

находяща се в поземлен имот с 

идентификатор № 020005 в 

землището на с. Полковник 

Серафимово, Община Смолян 

за поставяне на Антенно 

фидерни системи, като 

самостоятелен релеен пренос и 

монтиране на електронно 

съобщителни съоръжения и 

оборудване, описани в чл.13 на 

договора при граници и съседи 

на стаята: от север- фасада; от 

изток- фасада; от юг- част от 

фасада, склад и коридор; от 

запад- зала за ТВ 

ретранслатори; от горе покрив 

на сградата; от долу- електро 

механична работилница. 

наем 

ОС.ННИ.17.06-5 
23.06.2017 - 

23.06.2022 

Ретранслаторна 

станция Петровица и 

АФС 

за поставяне на електронно 

съобщителни съоръжения - 

антенно фидерни системи 

(АФС) в сградата на 

Ретранслаторната станция и 

върху антенната кула- тръбен 

тип, находящи се в поземлен 

имот с идентификатор № 

020005, в землището на с. 

Полковник Серафимово, общ. 

наем 
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Смолян, актувани с Акт за 

публична общинска 

собственост № 1027/21.06.2011 

год., вписан в сл. по вписвания 

под № 95/ том ІV, н.д. 717, № 

1159 от 11.07.2011 г. стр. 

14903,14904, 

ОС.ННИ.17.06-8 
23.06.2017 - 

23.06.2022 
АФС 

АФС в поземлен имот с 

идентификатор № 020005 в 

землището на с. Полковник 

Серафимово, Община Смолян 

за поставяне на Антенно 

фидерни системи, като 

самостоятелен релеен пренос и 

монтиране на електронно 

съобщителни съоръжения и 

оборудване, описани в чл.13 на 

договора при граници и съседи 

на стаята: от север- фасада; от 

изток- фасада; от юг- част от 

фасада, склад и коридор; от 

запад- зала за ТВ 

ретранслатори; от горе покрив 

на сградата; от долу- електро 

механична работилница. 

наем 

ОС.ННИ.17.06-9 
22.06.2017 - 

22.06.2022 
АФС 

АФС в поземлен имот с 

идентификатор № 020005 в 

землището на с. Полковник 

Серафимово, Община Смолян 

за поставяне на Антенно 

фидерни системи, като 

самостоятелен релеен пренос и 

монтиране на електронно 

съобщителни съоръжения и 

оборудване, описани в чл.13 на 

договора при граници и съседи 

на стаята: от север- фасада; от 

изток- фасада; от юг- част от 

фасада, склад и коридор; от 

запад- зала за ТВ 

ретранслатори; от горе покрив 

на сградата; от долу- електро 

механична работилница. 

наем 

ОС.ННИ.17.09-1 
05.09.2017 - 

05.09.2022 

помещение находящо 

се в масивна сграда с 

дървен гредоред 

разположена в 

УПИXЗдравен дом 

Част от общински имот -  

помещение с площ 71,75 кв.м. 

за здравни услуги,  находящо се 

в  масивна сграда с дървен 

гредоред разположена в УПИ 

X-Здравен дом в кв. 50, имот 

пл.№ 241,  по плана на 

с.Петково, актувана с Акт за 

публична общинска 

собственост №233/14.02.2000 г 

Част от общински имот -  

помещение с площ 71,75 кв.м. 

за здравни услуги,  находящо се 

в  масивна сграда с дървен 

гредоред разположена в УПИ 

наем 
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X-Здравен дом в кв. 50, имот 

пл.№ 241,  по плана на 

с.Петково, актувана с Акт за 

публична общинска 

собственост №233/14.02.2000 г  

Част от общински имот -  

помещение с площ 71,75 кв.м. 

за здравни услуги,  находящо се 

в  масивна сграда с дървен 

гредоред разположена в УПИ 

X-Здравен дом в кв. 50, имот 

пл.№ 241,  по плана на 

с.Петково, актувана с Акт за 

публична общинска 

собственост №233/14.02.2000 г 

ОС.ННИ.17.09-12 
28.09.2017 - 

28.09.2022 

Помещение на втори 

етаж в здравна служба 

с. Широка лъка 

Част от общински имот -  

помещения на ІІ-ри етаж с обща 

площ 100,63 кв.м. за здравни 

услуги, ситуирани в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 83274.501.394.1 

с предназначение здравно 

заведение, попадащ в п.и. с 

идентификатор 83274.501.394  

по кадастрална карта на с. 

Широка лъка, актувани с Акт за 

публична общинска 

собственост с № 

1034/19.03.2012 г. вписан в 

службата по вписвания с № 49, 

томII, н.д.255 с вх.рег.№473 от 

27.03.2012 г. 

наем 

ОС.ННИ.17.09-13 
28.09.2017 - 

28.09.2022 

Помещение  № 2 за 

лекарски кабинет в с. 

Стойките 

Част от общински имот - 

помещение № 2 с площ 32 кв.м. 

за здравни услуги,  находящо се 

на І-ви етаж в  масивна сграда с 

идентификатор 69345.100.202.1 

с предназначение друг вид 

обществена сграда, попадаща в 

имот с идентификатор 

69345.100.202 по Кадастрална 

карта на с.Стойките, 

разположена в УПИ ІІ-Здравен 

дом в кв. 43,  актувана с Акт за 

публична общинска 

собственост №1032/21.02.2012 

г., вписан в сл. по вписвания с 

№ 112, том І ,н.д. 113 с 

вх.регистър № 247/27.02.2012 г. 

наем 

ОС.ННИ.17.09-4 
11.09.2017 - 

11.09.2022 

помещение № 509 за 

здравни услуги 

Общински имот –  помещение   

№ 509 с площ 13,95  кв.м.,  за 

здравни услуги, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.1, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

наем 
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карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

ОС.ННИ.17.09-5 
13.09.2017 - 

13.09.2022 

склад Могилица 

кметство 

Част от общински имот -  

помещение с площ 24 кв.м. за 

склад, находящо се  в сградата 

на Кметство, УПИ ІV –

Кметство, кв.17 , имот пл.№ 170 

по плана на с. Могилица, 

актувана с АОС № 61/ 

21.01.1998 г.. 

наем 

ОС.ННИ.17.11-10 
01.11.2017 - 

01.11.2027 

стоматологични услуги 

в СЗУ с.Могили 

ца 

Част от общински имот -  

публична общинска 

собственост, представляваща 

помещения за стоматологични 

услуги находящо се в партерен 

етаж с  обща площ 41  кв.м. и  

общи части, включващи  

чакалня и санитарен възел  в 

Здравна служба с. Могилица, 

УПИ ІІ-Поликлиника, кв.38, 

имат пл.№ 142, по плана на 

с.Могилица, община Смолян, 

актувани с Акт за публична 

общинска собственост № 

64/21.01.1998 г.   Част от 

общински имот -  публична 

общинска собственост, 

представляваща помещения за 

стоматологични услуги 

находящо се в партерен етаж с  

обща площ 41  кв.м. и  общи 

части, включващи  чакалня и 

санитарен възел  в Здравна 

служба с. Могилица, УПИ ІІ-

Поликлиника, кв.38, имат пл.№ 

142, по плана на с.Могилица, 

община Смолян, актувани с Акт 

за публична общинска 

собственост № 64/21.01.1998 г.   

Част от общински имот -  

публична общинска 

собственост, представляваща 

помещения за стоматологични 

услуги находящо се в партерен 

етаж с  обща площ 41  кв.м. и  

общи части, включващи  

чакалня и санитарен възел  в 

Здравна служба с. Могилица, 

УПИ ІІ-Поликлиника, кв.38, 

наем 
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имат пл.№ 142, по плана на 

с.Могилица, община Смолян, 

актувани с Акт за публична 

общинска собственост № 

64/21.01.1998 г. Част от 

общински имот -  публична 

общинска собственост, 

представляваща помещения за 

стоматологични услуги 

находящо се в партерен етаж с  

обща площ 41  кв.м. и  общи 

части, включващи  чакалня и 

санитарен възел  в Здравна 

служба с. Могилица, УПИ ІІ-

Поликлиника, кв.38, имат пл.№ 

142, по плана на с.Могилица, 

община Смолян, актувани с Акт 

за публична общинска 

собственост № 64/21.01.1998 г. 

ОС.ННИ.17.11-11 
01.11.2017 - 

01.11.2027 

Лекарски кабинет в 

СЗУ с. Могилица 

Част от общински имот –   

помещения за здравни услуги 

находящи се на І-ви етаж с  

обща площ 157  кв.м. в това 

число в Здравна служба с. 

Могилица, УПИ ІІ-

Поликлиника, кв.38, имат пл.№ 

142, по плана на с.Могилица, 

община Смолян, актувана с Акт 

за публична общинска 

собственост № 64/21.01.1998 г.,    

Част от общински имот –   

помещения за здравни услуги 

находящи се на І-ви етаж с  

обща площ 157  кв.м. в това 

число в Здравна служба с. 

Могилица, УПИ ІІ-

Поликлиника, кв.38, имат пл.№ 

142, по плана на с.Могилица, 

община Смолян, актувана с Акт 

за публична общинска 

собственост № 64/21.01.1998 г., 

наем 

ОС.ННИ.17.11-12 
01.11.2017 - 

01.11.2027 

лекарски кабинет в 

СЗУ с.Смилян 

Част от общински имот - 

помещения за здравни услуги 

находящи се на І-ви етаж с  

обща площ 97,50  кв.м. в това 

число и  общи части 

включващи  чакалня, санитарен 

възел, манипулационна в 

масивна сграда с 

идентификатор 

№67547.501.326.1 със застроена 

площ 205 (двеста и пет ) кв.м. 

на два етажа, с предназначение 

здравно заведение, построено в 

УПИ VІІІ-326 в кв. 38, по плана 

на с. Смилян, община Смолян, 

разположени в поземлен имот с 

идентификатор 67547.501.326 с 

наем 



 

 

25 

площ 911 (деветстотин и 

единадесет ) кв.м., актувано с 

Акт за  публична общинска 

собственост № 1141/10.06.2014 

г., вписан в службата по 

вписвания вх. №1134, акт № 

102,том, ІV, дело, 245от 

16.06.2014 г.    Част от 

общински имот - помещения за 

здравни услуги находящи се на 

І-ви етаж с  обща площ 97,50  

кв.м. в това число и  общи 

части включващи  чакалня, 

санитарен възел, 

манипулационна в масивна 

сграда с идентификатор 

№67547.501.326.1 със застроена 

площ 205 (двеста и пет ) кв.м. 

на два етажа, с предназначение 

здравно заведение, построено в 

УПИ VІІІ-326 в кв. 38, по плана 

на с. Смилян, община Смолян, 

разположени в поземлен имот с 

идентификатор 67547.501.326 с 

площ 911 (деветстотин и 

единадесет ) кв.м., актувано с 

Акт за  публична общинска 

собственост № 1141/10.06.2014 

г., вписан в службата по 

вписвания вх. №1134, акт № 

102,том, ІV, дело, 245от 

16.06.2014 г. 

ОС.ННИ.17.11-13 
01.11.2017 - 

01.11.2027 

Стоматологичен 

кабинет в СЗУ с. 

Смилян 

Част от общински имот -  

публична общинска 

собственост, представляваща 

помещение за стоматологични 

услуги находящо се на ІІ-ри 

етаж с  обща площ 41  кв.м. в 

това число и  общи части 

включващи  чакалня и 

санитарен възел помещения за 

здравни услуги находящи се в 

масивна сграда с 

идентификатор 

№67547.501.326.1 със застроена 

площ 205 (двеста и пет ) кв.м. 

на два етажа, с предназначение 

здравно заведение, построено в 

УПИ VІІІ-326 в кв. 38, по плана 

на с. Смилян, община Смолян, 

разположени в поземлен имот с 

идентификатор 67547.501.326 с 

площ 911 (деветстотин и 

единадесет ) кв.м., актувано с 

Акт за  публична общинска 

собственост № 1141/10.06.2014 

г., вписан в службата по 

вписвания вх. №1134, акт № 

наем 
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102,том, ІV, дело, 245от 

16.06.2014 г. 

ОС.ННИ.17.11-15 
10.11.2017 - 

10.11.2022 
помещение № 401 а 

Общински имот – помещение 

№ 401 А с площ 13,86 кв.м., за 

здравни услуги, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.5, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

наем 

ОС.ННИ.17.11-16 
10.11.2017 - 

10.11.2022 
помещение № 401 

Общински имот –помещение № 

401 с площ 13,41 кв.м., за 

здравни услуги, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.5, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г.,    Общински 

имот –помещение № 401 с 

площ 13,41 кв.м., за здравни 

услуги, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.5, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

наем 
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1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г.,   Общински 

имот –помещение № 401 с 

площ 13,41 кв.м., за здравни 

услуги, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.5, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г., 

ОС.ННИ.17.11-2 
01.11.2017 - 

01.11.2027 

Лекарски кабенит в 

здравна СЗУ 

Момчиловци 

Част от общински имот -   

представляваща  помещения за 

здравни услуги , находящи се в 

имот с площ 682 (шестстотин 

осемдесет и два) кв.м. с 

идентификатор 49014.501.417 с 

начин на трайно ползване: за 

текстилна промишленост ведно 

с МС с идентификатор 

49014.501.417.1 на два етажа 

със застроена площ 315 кв.м., 

МС с 49014.501.417.2 на един 

етаж със застроена площ 57 

кв.м., построена в кв.39,УПИ ІІ-

417, по плана на с.Момчиловци, 

община Смолян, актувани с Акт 

за общинска собственост 

№1611/04.08.2011 г. вписан в 

службата по вписвания под 

№200,том ІV,н.д.831, 

вх.р.1333/09.08.2011 г. 

помещения за здравни услуги 

находящи се на І-ви етаж с 

обща площ 144,01 кв.м. в това 

число и  общи части чакалня, 

санитарен възел, 

манипулационна и др. 

 

ОС.ННИ.17.11-4 
01.11.2017 - 

01.11.2027 

лекарски кабинет в 

СЗУ с.Арда 

Част от общински имот -  

помещения за здравни услуги 

находящи се на І-ви етаж с  

обща площ 88  кв.м. в това 

число и  общи части 

включващи  чакалня, санитарен 

наем 
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възел, манипулационна, 

разположени в масивна сграда с 

идентификатор 00597.501.232.1 

със застроена площ 195 (сто 

деветдесет и пет ) кв.м.,  на два 

етажа с предназначение здравно 

заведение, построена в УПИ ІІ 

/две/ - здравен дом , в кв. 28 

/двадесет и осем/ по плана на  

с.Арда, община Смолян, 

актуван с Акт за публична 

общинска собственост № 

1140/10.06.2014 г., вписан в 

службата по вписвания с 

вх.№1132, акт100, том ІV, дело 

243 от 16.06.2014 г.,вх.№ 

1145/2014 г., 

ОС.ННИ.17.11-5 
01.11.2017 - 

01.11.2027 

стоматологични услуги 

в СЗУ с. Търън 

Част от общински имот - имот 

публична общинска 

собственост помещения за 

стоматологични услуги с  обща 

площ 48,60  кв.м. с включени 

общи части, в това число 

санитарен възел и 

чакалня.находящи се в Здравна 

служба с. Търън, УПИ-ХVІ-

Здравен дом в кв.12 по плана на 

с. Търън, актуван с Акт за 

общинска собственост № 

330/09.08.2000 г.. 

наем 

ОС.ННИ.17.11-6 
01.11.2017 - 

01.11.2027 

Здравна служба 

с.Славеино 

Решение № 782/18.09.2014 г. на 

Общински съвет –Смолян, 

чл.21 ал.1,  от  Наредба за реда 

за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско 

имущество, приета с Решение 

№ 666/11.05.2011 г. на 

Общински съвет Смолян,  

молба с вх.№ 

ДЛ000182/12.01.2015 г. 

предоставя под наем на 

НАЕМАТЕЛЯ за временно и 

възмездно ползване части от 

имот публична общинска 

собственост, представляваща 

помещения и общи части към 

тях за здравни услуги  с  обща 

площ 56  кв.м.  разположени на 

ІІ-ри етаж, в масивна сграда 

Здравна служба с.Славеино със 

застроена площ 200 кв.м.,  

УПИ-ІХ за здравен дом, кв.11, 

имот пл.№ 278 по плана на с. 

Славеино с акт за общинска 

собственост  № 232/14.02.2000 

г. при граници улица и парцели 

за жилищно строителство. 

наем 
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ОС.ННИ.17.11-7 
01.11.2017 - 

01.11.2027 

стоматологичен 

кабинет в СЗУ 

с.Славиено 

Част от общински имот -  

публична общинска 

собственост, представляваща 

помещение за стоматологични 

услуги находящо се на І-ви 

етаж с  обща площ 43 кв.м. в 

това число чакалня и санитарен 

възел в масивна сграда Здравна 

служба с.Славеино със 

застроена площ 200 кв.м.,  

УПИ-ІХ за здравен дом, кв.11, 

имот пл.№ 278 по плана на с. 

Славейно с Акт за общинска 

собственост  № 232/14.02.2000 

г. при граници улица и парцели 

за жилищно строителство 

наем 

ОС.ННИ.17.11-8 
01.11.2017 - 

01.11.2027 

Леакарски кабинет в 

СЗУ с.Търън 

Част от общински имот -  

публична общинска 

собственост, представляваща  

помещения за здравни услуги с  

обща площ 95  кв.м.  с 

включени общи части  в това 

число санитарен възел и 

чакалня находящи се в Здравна 

служба с. Търън, УПИ-ХVІ-

Здравен дом в кв.12 по плана на 

с. Търън, актуван с Акт за 

общинска собственост № 

330/09.08.2000 г. 

наем 

ОС.ННИ.17.12-02 
07.12.2017 - 

07.12.2027 

помещение за здравни 

услеги в с. Сивино 
здравни услуги с.Сивино наем 

ОС.ННИ.17.12-1 
04.12.2017 - 

04.12.2022 

Гараж Смилян 

работилница 
гараж наем 

ОС.ННИ.17.12-3 
13.12.2017 - 

13.12.2022 
склад № 4 в с. Ряка склад с.Ряка наем 

ОС.ННИ.18.0 
02.04.2018 - 

02.04.2023 
помещение № 207 

Общински имот – помещение 

№ 207 с площ 14,80 кв.м., за 

стоматологични услуги, 

находящо се в самостоятелен 

обект с идентификатор 

67653.917.623.5, с 

предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

наем 
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791/17.05.2011г. Общински 

имот – помещение № 207 с 

площ 14,80 кв.м., за 

стоматологични услуги, 

находящо се в самостоятелен 

обект с идентификатор 

67653.917.623.5, с 

предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

ОС.ННИ.18.02-1 
21.02.2018 - 

21.02.2023 
склад № 9 

Част от общински имот -  

помещение № 9 с площ 93,60 

кв.м. за склад, находящо се в 

подземен паркинг, разположен 

в имот с идентификатор 

67653.918.45 по кадастрална 

карата на гр.Смолян, актуван с 

Акт за публична общинска 

собственост № 1041/13.06.2012 

г. , вписан в службата по 

вписвания с Акт № 136, том ІІІ, 

дело № 567/19.06.2012 г. с вх.№ 

1005/2012, парт.№ 17516 

наем 

ОС.ННИ.18.03-1 
01.03.2018 - 

01.03.2023 

помещение №6 за офис 

находящо се на второ 

ниво 

Общински имот – помещение 

№ 6 (стар №20) с площ 27,30 

кв.м., за офис находящо се на 

второ ниво в самостоятелен   

обект с идентификатор 

67653.915.333.1.9, в сграда с 

идентификатор 67653.915.333.1, 

разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.333, 

Урегулиран поземлен имот І – 

Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. 

Смолян, община Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1902/14.07.2017 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №103, том ІV, н.д. 

424 от 2017г. 

наем 

ОС.ННИ.18.03-2 
01.03.2018 - 

01.03.2023 
офис № 12 второ ниво 

Общински имот – помещение 

№ 12 с площ 51,12 кв.м. за 

офис, находящо се на второ 

ниво в самостоятелен   обект с 

идентификатор 

наем 
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67653.915.333.1.9, в сграда с 

идентификатор 67653.915.333.1, 

разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.333, 

Урегулиран поземлен имот І – 

Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. 

Смолян, община Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1902/14.07.2017 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №103, том ІV, н.д. 

424 от 2017г. 

ОС.ННИ.18.03-3 
01.03.2018 - 

01.03.2023 

помещение № 1 за 

склад 

Общински имот – помещение 

№ 1 с площ 20,16 кв.м., за склад 

находящо се  на първо ниво в 

самостоятелен   обект с 

идентификатор 

67653.915.333.1.9, в сграда с 

идентификатор 67653.915.333.1, 

разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.333, 

Урегулиран поземлен имот І – 

Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. 

Смолян, община Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1902/14.07.2017 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №103, том ІV, н.д. 

424 от 2017г. 

наем 

ОС.ННИ.18.03-4 
01.03.2018 - 

01.03.2023 

помещение № 2 второ 

ниво 
Решение № 635/30.11.2017 наем 

ОС.ННИ.18.03-7 
30.03.2018 - 

30.03.2023 
пекарна Широка лъка 

Част от общински имот - 

помещение с обща площ 47 

кв.м., в т.ч. търговска площ 31 

кв.м. и склад – 16 кв.м., 

разположени на първи етаж в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 83274.501.394.1, 

попадащ в п.и. с идентификатор 

83274.501.394  по кадастрална 

карта на с. Широка лъка,  с Акт 

за публична общинска 

собственост с № 

1034/19.03.2012 г. вписан в 

службата по вписвания с № 49, 

том II, н.д.255 с вх.рег.№473 от 

27.03.2012 г. за разкриване на 

пекарна (производство и 

продажба на закуски). Част от 

общински имот - помещение с 

обща площ 47 кв.м., в т.ч. 

търговска площ 31 кв.м. и склад 

– 16 кв.м., разположени на 

първи етаж в самостоятелен 

обект с идентификатор 

наем 
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83274.501.394.1, попадащ в п.и. 

с идентификатор 83274.501.394  

по кадастрална карта на с. 

Широка лъка,  с Акт за 

публична общинска 

собственост с № 

1034/19.03.2012 г. вписан в 

службата по вписвания с № 49, 

том II, н.д.255 с вх.рег.№473 от 

27.03.2012 г. за разкриване на 

пекарна (производство и 

продажба на закуски).  Част от 

общински имот - помещение с 

обща площ 47 кв.м., в т.ч. 

търговска площ 31 кв.м. и склад 

– 16 кв.м., разположени на 

първи етаж в самостоятелен 

обект с идентификатор 

83274.501.394.1, попадащ в п.и. 

с идентификатор 83274.501.394  

по кадастрална карта на с. 

Широка лъка,  с Акт за 

публична общинска 

собственост с № 

1034/19.03.2012 г. вписан в 

службата по вписвания с № 49, 

том II, н.д.255 с вх.рег.№473 от 

27.03.2012 г. за разкриване на 

пекарна (производство и 

продажба на закуски). 

ОС.ННИ.18.03-8 
30.03.2018 - 

30.03.2023 
помещени № 204 

Общински имот –  помещение 

№ 204  с площ 14,80 кв.м., за 

стоматологични услуги, 

находящо се в самостоятелен 

обект с идентификатор 

67653.917.623.5, с 

предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. , 

наем 

ОС.ННИ.18.04-1 
02.04.2018 - 

02.04.2023 

услуги на населението 

- автосервиз 

Част от общински имот -  

помещения находящи се  на 

първи етаж в Комплексна 

обществена сграда със 

застроена площ 395 кв.м. от 

които използваеми 202 кв.м., 

разположени в УПИ XVIII-

наем 
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Кметство, поща,търговия, 

детска градина в кв. 21, имот 

пл.№ 112 по плана на   с. 

Подвис, актувана с АОС № 

1051/06.07.2012 г., за  услуги на 

населението (авторемнтни) . 

ОС.ННИ.18.06-1 
11.06.2018 - 

11.06.2023 

помещение за офис № 

3 

Част от общински имот - 

помещение № 3 за офис   с 

площ 22 кв.м.,  находящо се на 

ІІ-ри етаж в масивна сграда с 

идентификатор 83274.501.383.1, 

с предназначение: 

административна, делова 

сграда, попадаща в имот с 

идентификатор 83274.501.383, 

по кадастрална карта на с. 

Широка лъка, образуващ УПИ 

V- За СОНС и ПТТ, кв.22, 

актувана с АОС № 

427/03.01.2001 г., вписан в 

Служба по вписванията–

Смолян под № 32, том Х, НД 

2090, вх.регистър № 

2713/22.ХІІ.2004 г. 

наем 

ОС.ННИ.18.06-2 
11.06.2018 - 

11.06.2023 

помещение за офис № 

4 

общински имот - помещение № 

4 за офис   с площ 18.15 кв.м.,  

находящо се на ІІ-ри етаж в 

масивна сграда с 

идентификатор 83274.501.383.1, 

с предназначение: 

административна, делова 

сграда, попадаща в имот с 

идентификатор 83274.501.383, 

по кадастрална карта на с. 

Широка лъка, образуващ УПИ 

V- За СОНС и ПТТ, кв.22, 

актувана с АОС № 

427/03.01.2001 г., вписан в 

Служба по вписванията–

Смолян под № 32, том Х, НД 

2090, вх.регистър № 

2713/22.ХІІ.2004 г. 

наем 

ОС.ННИ.18.06-3 
12.06.2018 - 

12.06.2023 

офис на НПО в с. 

Момчиловци 

част от общински имот - 

помещение за офис с площ 9 

кв.м., находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

№49014.501.637.1.1 в сграда с 

идентификатор с 

№49014.501.637.1,  по 

кадастрална карта и 

кад.регистри на с.Момчиловци,    

актуван с Акт за публична 

общинска собственост № 

1116/03.06.2013 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №105, том ІV, н.д. 

718/27.06.2013г. 

наем 
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ОС.ННИ.18.06-4 
21.06.2018 - 

21.06.2023 

офис  №1 кметство 

с.Широка лъка 

Част от общински имот - 

помещение № 1 за офис  с площ 

18,50 кв.м.,  находящо се на ІІ-

ри етаж в масивна сграда с 

идентификатор 83274.501.383.1, 

с предназначение: 

административна, делова 

сграда, попадаща в имот с 

идентификатор 83274.501.383, 

по кадастрална карта на с. 

Широка лъка, образуващ УПИ 

V- За СОНС и ПТТ, кв.22, 

актувана с АОС № 

427/03.01.2001 г., вписан в 

Служба по вписванията–

Смолян под № 32, том Х, НД 

2090, вх.регистър № 

2713/22.ХІІ.2004 г.  Част от 

общински имот - помещение № 

1 за офис  с площ 18,50 кв.м.,  

находящо се на ІІ-ри етаж в 

масивна сграда с 

идентификатор 83274.501.383.1, 

с предназначение: 

административна, делова 

сграда, попадаща в имот с 

идентификатор 83274.501.383, 

по кадастрална карта на с. 

Широка лъка, образуващ УПИ 

V- За СОНС и ПТТ, кв.22, 

актувана с АОС № 

427/03.01.2001 г., вписан в 

Служба по вписванията–

Смолян под № 32, том Х, НД 

2090, вх.регистър № 

2713/22.ХІІ.2004 г.           Част 

от общински имот - помещение 

№ 1 за офис  с площ 18,50 кв.м.,  

находящо се на ІІ-ри етаж в 

масивна сграда с 

идентификатор 83274.501.383.1, 

с предназначение: 

административна, делова 

сграда, попадаща в имот с 

идентификатор 83274.501.383, 

по кадастрална карта на с. 

Широка лъка, образуващ УПИ 

V- За СОНС и ПТТ, кв.22, 

актувана с АОС № 

427/03.01.2001 г., вписан в 

Служба по вписванията–

Смолян под № 32, том Х, НД 

2090, вх.регистър № 

2713/22.ХІІ.2004 г. 

наем 

ОС.ННИ.18.06-6 
22.06.2018 - 

22.06.2023 

кафе машина на 2-ри 

етаж 

Част от общински имот с площ 

2 кв.м. за поставяне на 

самопродаваща машина за 

топли напитки, ситуирана  на 

наем 
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ІІ-ри етаж  в 

административната сграда на 

Община Смолян с 

идентификатор  

67653.918.43.12,  разположена в 

п.и. с идентификатор 

67653.918.43 с адрес: 

гр.Смолян,  бул. „България” № 

12, УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. 

Смолян – Ц.Ч. актувана с Акт 

за общинска собственост № 

430/15.01.2001 год. вписан в 

Службата по вписвания –

Смолян под № 154, том І, н.д. 

179,вх.регистър 285 от 

15.03.2004 г. 

ОС.ННИ.18.06-9 
27.06.2018 - 

27.06.2023 
офис в Младежки дом 

част от общински имот - 

помещение за офис с площ 17 

кв.м., разположен в сграда с 

идентификатор 67653.934.226 

по кадастрална карта на 

гр.Смолян,находяща се в УПИ 

І-Младежки дом, кв. 9 по плана 

на гр. Смолян, актувана с акт за 

частна общинска собственост 

№ 1837/26.05.2015 г. вписан в 

службата по вписвания с № 181, 

том ІІІ, н.д. 467/2015 г., вх.№ 

1200/29.05.2015 г. партида№ 

30535,14864 

наем 

ОС.ННИ.18.07-1 
02.07.2018 - 

02.07.2023 

вендинг машина в 

източно крило 

Част от общински имот  за 

поставяне на Вендинг машина 

за топли напитки, с площ  от 2 

кв.м. ситуирана  в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.918.43.13.3 в източно 

крило на административната 

сграда на Община Смолян, с 

адрес: гр. Смолян, 

бул.“България“ № 12, УПИ І, 

кв. 6 по ПУП на гр. Смолян- 

Ц.Ч., актувана  с Акт  за  

публична общинска  

собственост № 430/ 15.01.2001 

г. 

наем 

ОС.ННИ.18.07-2 
30.07.2018 - 

30.07.2028 

музейна сграда в 

с.Момчиловци 

временно и възмездно ползване  

сграда  с идентификатор 

49014.501.397.1, брой етажи 3, 

застроена площ 250 кв.м., 

находяща се в имот с кад.№ 

49014.501.397, по к.к. на 

с.Момчиловци, участващ в 

УПИ ІV-396, 397 с площ 487 

кв.м. – За културно-

историческо наследство, 

актуван с акт за публична 

наем 
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общинска собственост № 

1001/08.12.2005 г., 

ОС.ННИ.18.07-3 
02.07.2018 - 

02.07.2023 

ОФИС 508  и 507  

Източно крило 

част от общински имот - 

помещения за офиси с обща 

площ 80,96 кв.м в това число за 

офис № 507 с площ 20,88 кв.м, 

офис № 508 с площ 20,88 кв.м и 

39,20 кв.м идеални части от 

общите, находящи се на пети 

етаж в източното крило на 

административна сграда на 

община Смолян с 

идентификатор 67653.918.43.13, 

попадаща в поземлен  имот с 

идентификатор 67653.918.43 по 

кадастрална карта на 

гр.Смолян, целият имот актуван 

с Акт за публична общинска 

собственост № 430/15.01.2001 г. 

наем 

ОС.ННИ.18.07-4 
29.06.2018 - 

29.06.2023 

източн окрило ОФИС 

№ 504 

част от общински имот - 

помещение за офис с обща 

площ 40,48 кв.м. както следва: 

офис № 504 с площ – 20,88 

кв.м.,  ведно с  19,60 кв.м. 

идеални части  от общите 

части, находящо се на V етаж в 

източно крило на сграда с 

идентификатор 67653.918.43.13, 

попадаща в поземлен имот с 

идентификатор 67653.918.43 по 

кадастрална карта на 

гр.Смолян, одобрена със 

Заповед № РД-18-1410.05.2005 

г., образуващ   УПИ І, кв. 6 по 

ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., 

целият имот актуван с Акт за 

публична общинска 

собственост №430/15.01.2001 г. 

с адрес бул.България № 12, 

вписан в Служба по 

вписванията –Смолян  под № 

154, том І, Н.Д. 179, вх.регистър 

№ 285/15.03.2004 г. 

наем 

ОС.ННИ.20.06-7 
22.06.2020 - 

26.06.2023 
ТЕРЕН №1, №2 и № 3 

Общински имот –  терен № 1 за 

поставяне на временен обект с 

площ – 20,40 кв.м., терен № 2 за 

поставяне на временен обект  с 

площ – 23,75 кв.м., терен № 3 за 

поставяне на временен обект с 

площ – 28,80 кв.м, находящи се 

в поземлен имот с 

идентификатор № 

83274.501.246, по Кадастрална 

карта и Кадастрални регистри 

на с. Широка лъка, общ. 

Смолян, съгласно одобрена 

схема по  чл.56 от ЗУТ. 

наем 
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ОС.ННИ.18.07-8 

16.07.2018 

– 

31.12.2021 

терен на Стадион 

Смолян 

Общински имот –  терен  с 

площ 20 кв.м. за поставяне на 

преместваем обект  за търговия 

разположен  в поземлен имот с 

идентификатор  67653.934.306 

по к.к. на гр. Смолян, съгласно 

одобрена схема по чл. 56 от 

ЗУТ. 

наем 

ОС.ННИ.18.08-1 
02.08.2018 - 

02.08.2023 

СКЛАД  в 

стоматология на IV ти 

етаж 

част от общински имот - 

помещение за склад с площ 

10,34 кв.м., находящо се на ІV-

ти етаж в сграда с 

идентификатор 67653.917.623.1, 

разположена в п.и. с 

идентификатор 67653.917.623 

по кадастрална карта на гр. 

Смолян, одобрена със заповед 

№РД-18-14/10.05.2005г. на 

Изпълнителния директор на 

АГКК, с начин на трайно 

ползване: ниско застрояване, от 

който е отреден УПИ ІІІ – 

Окръжна стоматологична 

поликлиника, кв. 231 по плана 

на гр. Смолян, актуван с Акт за 

частна общинска собственост 

№ 1588/14.04.2011 год., вписан 

в Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г.бул.”България”

№ 24, 

наем 

ОС.ННИ.18.08-2 
02.08.2018 - 

02.08.2023 

Център за неформални 

обучения за млади 

хора с овреждания зала 

№ 609 "а" 

част от общински имот - 

публична общинска 

собственост за обособяване на 

център за неформални обучения 

за млади хора с увреждания - 

зала 609 (а) с площ 135,19 кв.м.,  

ведно с 120,29 кв.м. идеални 

части от общите части, 

находяща се на шести етаж в 

източното крило на сграда с 

идентификатор 67653.918.43.13, 

попадаща в поземлен  имот с 

идентификатор 67653.918.43 по 

кадастрална карта на 

гр.Смолян, целият имот актуван 

с Акт за публична общинска 

собственост № 430/15.01.2001 

г., 

наем 

ОС.ННИ.18.08-3 
03.08.2018 - 

03.08.2023 
склад в здравна служба 

част от общински имот - 

помещение за склад с обща 

площ 30 кв.м., разположено на 

първи етаж в самостоятелен 

обект с идентификатор 

83274.501.394.1, попадащо в 

п.и. с идентификатор 

83274.501.394  по кадастрална 

наем 
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карта на с. Широка лъка,  с Акт 

за публична общинска 

собственост с № 

1034/19.03.2012 г. вписан в 

службата по вписвания с № 49, 

том II, н.д.255 с вх.рег.№473 от 

27.03.2012 г 

ОС.ННИ.18.09-2 
13.09.2018 - 

13.09.2028 

стоматологични услуги 

в с. Петково 

стоматологични услуги 

с.Петково 
наем 

ОС.ННИ.18.10-2 
22.10.2018 - 

22.10.2023 
помещение № 311 

част от общински имот - 

помещение № 311  за услуги с 

площ 14,88 кв.м., находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.5, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г 

наем 

ОС.ННИ.18.11-1 
01.12.2018 - 

21.11.2023 

помещение за търговия 

в с. Горна арда 

част от общински имот - 

помещения разположени на І-

ви етаж с обща площ 57,53 кв.м. 

в това число помещение  за 

търговия с обща площ 39,75 

кв.м.,  обслужващи помещения 

и складове с площ – 17,78 кв.м. 

всички   находящи се  в 

поземлен имот с идентификатор 

68521.504.8 с площ 295 кв.м. с 

трайно предназначение на 

територията : Урбанизирана, 

начин на трайно ползване: За 

друг обществен обект, 

комплекс, ведно с масивна 

сграда с идентификатор 

68521.504.8.1 на  три етажа с 

предназначение: 

административна делова сграда,   

актувани с АОС № 

1056/16.07.2012 г. вписан в 

службата по вписванията с акт 

№ 134, том ІV, дело № 765 от 

2012 г. вх. № 1288/20.07.2012 г. 

парт. № 19450 

наем 

ОС.ННИ.18.11-2 
21.11.2018 - 

21.11.2023 

стоматологичен 

кабинет  №303 

Общински имот – помещение 

№ 303 с площ 15,19 кв.м., за 

стоматологични услуги, 

наем 
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находящо се в самостоятелен 

обект с идентификатор 

67653.917.623.5, с 

предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. Регистър 

791/17.05.2011г 

ОС.ННИ.19.01-1 
10.01.2019 - 

10.01.2024 
склад № 214 

част от общински имот - 

помещение №  214 с площ 15,02 

кв.м., за склад, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.5, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

наем 

ОС.ННИ.19.01-2 
01.02.2019 - 

31.01.2024 
помещение № 205 

част от общински имот - 

помещение №  205 с площ 16,17 

кв.м., за стоматологични 

услуги, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.5, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

наем 
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502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

ОС.ННИ.19.01-3 
01.02.2019 - 

31.01.2024 

Помещение за услуги н 

анаселението 

помещение за услуги на 

населението с площ 90 кв.м., 

находящо се в сграда с 

идентификатор 67653.917.623.1, 

област Смолян, община 

Смолян, гр. Смолян, п.к. 4700, 

бул. "БЪЛГАРИЯ" № 24,  с 

предназначение друг вид сграда 

за обитаване, разположена в 

имот кад. №67653.917.623 по 

кадастрална карта на гр. 

Смолян от който е отреден 

УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

наем 

ОС.ННИ.19.02-2 
01.03.2019 - 

12.02.2024 

помещение № 8 склад 

за зеленчуци 

Част от общински имот -  

помещение № 8 с площ 93,60 

кв.м. за склад, находящо се в 

подземен паркинг, разположен 

в сграда с идентификатор 

67653.918.45 по кадастрална 

карата на гр.Смолян, актуван с 

Акт за публична общинска 

собственост № 1041/13.06.2012 

г. , вписан в службата по 

вписвания с Акт № 136, том ІІІ, 

дело № 567/19.06.2012 г. с вх.№ 

1005/2012, парт.№ 17516 

наем 

ОС.ННИ.19.02-3 
01.03.2019 - 

12.02.2024 

ПОМЕЩЕНИЕ ЗА 

ОФИС 

част от общински имот - 

помещение за офис с площ 21 

кв.м. и припадащи се общи 

части, разположени  на ІV-ти 

етаж в сграда с идентификатор  

67653.918.45.1 със застроена 

площ 3 390 (три хиляди триста 

и деветдесет ) кв.м. по 

кадастрална карата на 

гр.Смолян, целия имот актуван 

с Акт за публична общинска 

собственост № 1041/13.06.2012 

г. , вписан в службата по 

вписвания с Акт № 136, том ІІІ, 

дело № 567/19.06.2012 г. с вх.№ 

1005/2012, парт.№ 17516 

наем 

ОС.ННИ.19.02-4 
01.03.2019 - 

28.02.2024 

помещение № 1 за 

склад подземен 

паркинг театъра 

част от общински имот - 

помещение №1 с площ 93,60 

кв.м. за склад, находящо се в 

подземен паркинг, разположен 

наем 
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в сграда с идентификатор 

67653.918.45 по кадастрална 

карата на гр.Смолян, актуван с 

Акт за публична общинска 

собственост № 1041/13.06.2012 

г. , вписан в службата по 

вписвания с Акт № 136, том ІІІ, 

дело № 567/19.06.2012 г. с вх.№ 

1005/2012, парт.№ 17516 

ОС.ННИ.19.03-2 
26.03.2019 - 

26.03.2024 

стоматологичен 

кабинет №206 

помещение № 206 с площ 14,80  

кв.м., за стоматологични 

услуги, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.5, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

наем 

ОС.ННИ.19.03-3 
28.03.2019 - 

28.03.2024 

Магазин за 

медицинска техника в 

стоматологията 

на      част от общински имот - 

магазин за медицинска техника 

с площ 18,72  кв.м., находящ се 

в самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.5, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

наем 

ОС.ННИ.19.05-1 
16.05.2019 - 

16.05.2024 

офис №4 в сграда на 

журналиста 

общински имот – помещение № 

4 (стар №9) с площ 11,49 кв.м., 

за офис находящо се на първо 

ниво в самостоятелен   обект с 

идентификатор 

67653.915.333.1.9, в сграда с 

идентификатор 67653.915.333.1, 

разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.333, 

наем 



 

 

42 

Урегулиран поземлен имот І – 

Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. 

Смолян, община Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1902/14.07.2017 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №103, том ІV, н.д. 

424 от 2017г. 

ОС.ННИ.19.05-2 
16.05.2019 - 

16.05.2024 

помещения на първи 

етаж 

част от общински имот - 

помещения за услуги на 

населението с обща площ 46,59 

кв.м.,  находящи се на І-ви етаж 

в сграда с идентификатор 

67653.917.623.3, находяща се в 

п.и. с идентификатор 

67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян, одобрена 

със заповед №РД-18-

14/10.05.2005г. на 

Изпълнителния директор на 

АГКК, с начин на трайно 

ползване: ниско застрояване, от 

който е отреден УПИ ІІІ – 

Окръжна стоматологична 

поликлиника, кв. 231 по плана 

на гр. Смолян, актуван с Акт за 

частна общинска собственост 

№ 1588/14.04.2011 год., вписан 

в Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г.бул.”България”

№ 24 

наем 

ОС.ННИ.19.06-1 
01.07.2019 - 

01.07.2024 
помещение №201 

част от общински имот - 

помещение №  201 с площ 15,02 

кв.м., за стоматологични 

услуги, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.5, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

наем 

ОС.ННИ.19.06-2 
01.07.2019 - 

01.07.2024 
Помещение № 404 

част от общински имот - 

Помещение 404 с площ 16.36 

кв.м., за здравни услуги, 

наем 
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находящо се в самостоятелен 

обект с идентификатор 

67653.917.623.1, с 

предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

ОС.ННИ.19.06-3 
26.06.2019 - 

26.06.2022 

терен за търговия в с. 

Левочево 

част от общински имот - терен  

с площ  50 кв.м. за  поставяне 

на павилион за търговия, по 

одобрена схема по чл.56 от 

ЗУТ, находящ се  в кв. 19 УПИ 

–XI за Културен дом , по плана 

на с. Левочево, община Смолян. 

наем 

ОС.ННИ.19.06-4 
01.07.2019 - 

01.07.2024 
Помещение № 405 

част от общински имот - 

помещение № 405 с площ 15,19 

кв.м., за здравни услуги , 

находящо се в самостоятелен 

обект с идентификатор 

67653.917.623.1, с 

предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

наем 

ОС.ННИ.19.06-5 
01.07.2019 - 

01.07.2024 
Помещение № 313 

на    част от общински имот - 

помещение №313 с обща площ 

15,15 кв.м., за стоматологични 

услуги, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.5, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян, одобрена 

със заповед №РД-18-

наем 
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14/10.05.2005г. на 

Изпълнителния директор на 

АГКК, с начин на трайно 

ползване: ниско застрояване, от 

който е отреден УПИ ІІІ – 

Окръжна стоматологична 

поликлиника, кв. 231 по плана 

на гр. Смолян, актуван с Акт за 

частна общинска собственост 

№ 1588/14.04.2011 год., вписан 

в Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

ОС.ННИ.19.06-6 
01.07.2019 - 

01.07.2024 
Помещение № 507 

част от общински имот - 

помещение № 507 с площ 15,03 

кв.м., за офис, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.1, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

наем 

ОС.ННИ.19.06-7 
26.06.2019 - 

26.06.2029 

Здравни услуги 

с.Широка лъка 

част от общински имот - 

помещение за здравни услуги с 

обща площ 34,18 кв.м.,  в това 

число за лекарски кабинет с 

площ 19,38 кв.м. и чакалня с 

площ 14,80 кв.м., разположени 

на ІII-ти етаж в сградата   с 

идентификатор 83274.501.856.1, 

със застроена площ 131 кв.м., 

попадаща в п.и. с 

идентификатор 83274.501.856  

по кадастрална карта на с. 

Широка лъка,  с Акт за 

публична общинска 

собственост с № 

1221/20.02.2019 г. вписан в 

службата по вписвания с № 396, 

том I, Акт №190, н.д.81 

/2019,партида № 45259,45261 

наем 

ОС.ННИ.19.07-1 
08.07.2019 - 

08.07.2024 

Кафе машина в 

Стоматологична 

поликлиника ет.1 

част от общински имот - с площ 

от 2 кв.м. за поставяне на 

самопродаваща  машина за 

топли напитки, ситуирана на І-

ви етаж в самостоятелен обект с 

наем 



 

 

45 

идентификатор 67653.917.623.1, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян, одобрена 

със заповед №РД-18-

14/10.05.2005г. на 

Изпълнителния директор на 

АГКК, с начин на трайно 

ползване: ниско застрояване, от 

който е отреден УПИ ІІІ – 

Окръжна стоматологична 

поликлиника, кв. 231 по плана 

на гр. Смолян, актуван с Акт за 

частна общинска собственост 

№ 1588/14.04.2011 год., вписан 

в Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

ОС.ННИ.19.07-2 
18.07.2019 - 

18.07.2024 

помещение № 315 за 

стоматологични услуги 

част от общински имот - 

помещение № 315 с площ 15,02 

кв.м.,  за стоматологични 

услуги находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.5, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г част от 

общински имот - помещение № 

315 с площ 15,02 кв.м.,  за 

стоматологични услуги 

находящо се в самостоятелен 

обект с идентификатор 

67653.917.623.5, с 

предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

наем 
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1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г 

ОС.ННИ.19.07-3 
31.07.2019 - 

31.07.2024 

КАФЕ МАШИНА  в 

НАП 

част от общински имот - с площ 

от 2 кв.м. за поставяне на 

самопродаваща  машина за 

топли напитки, ситуирана в 

обслужващо помещение на  

етаж V-ти, в административната 

сграда на Община Смолян с 

идентификатор  

67653.918.43.12,  разположена в 

п.и. с идентификатор 

67653.918.43 с адрес: 

гр.Смолян,  бул. „България” № 

12, УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. 

Смолян – Ц.Ч. актувана с Акт 

за общинска собственост № 

430/15.01.2001 год. вписан в 

Службата по вписвания –

Смолян под № 154, том І, н.д. 

179,вх.регистър 285 от 

15.03.2004 г. 

наем 

ОС.ННИ.19.08-2 
01.09.2019 - 

29.08.2024 
67653.918.43.12.2 Решение № 1176/30.05.2019 наем 

ОС.ННИ.19.09-2 
10.09.2019 - 

10.09.2029 

Посетителски 

информационен 

център 

масивна сграда  Посетителски 

информационен център, 

находящ се в масивна сграда с 

идентификатор  67653.583.62.1 

със застроена площ  147 

кв.м.,на два етажа и масивна 

сграда  с идентификатор, 

67653.583.62.2   със застроена 

площ  18 кв.м. на един етаж 

разположени в поземлен имот с 

идентификатор 67653.583.62, 

УПИ I-посетителски 

център,кв.277, м-ст. 

Сосковчето, гр.Смолян, 

Актувани с акт за частна 

общинска собственост  № 

1741/16.12.2013 г., вписан  в 

службата по вписвания с акт 

№5, том I, н.д.5/2014, вх. 

№10/07.01.2014, парт.№17426/ 

25264,25265 

наем 

ОС.ННИ.19.10-4 
18.10.2019 - 

18.10.2022 

терен за поставяне на 

павилион в кв. Устово 

Общински терен -  с площ 30 

кв.м. за поставяне на павилион  

за търговия, находящ се в 

поземлен имот с идентификатор 

67653.925.390  по одобрена 

схема по чл. 56 от ЗУТ по к.к. 

на гр.Смолян, кв.Устово. 

наем 
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ОС.ННИ.19.10-5 
21.10.2019 - 

21.10.2022 

терен в с. Широка лъка 

в п.и. с ид.83274.501.4  

по к.к. на с. Широка 

лъка 

Общински терен -  терен за 

поставяне на временен обект – 

тип павилион, за склад, с площ 

30 кв.м., съгласно одобрена 

схема  по чл. 56 от ЗУТ, 

находящ се  в с. Широка лъка, 

УПИ VІ –За групови стопански 

сгради, ПИ с ид.83274.501.4 по 

кадастрална карта на с.Широка 

лъка 

наем 

ОС.ННИ.19.2-1 
01.03.2019 - 

11.02.2024 
помещение от № 11-14 

част от общински имот - 

помещения от № 11 до № 14 за 

услуги на населението, с обща 

площ 194,12 кв.м.,  находящи се 

в подземен паркинг, 

разположен в сграда с 

идентификатор 67653.918.45 по 

кадастрална карата на 

гр.Смолян, актуван с Акт за 

публична общинска 

собственост № 1041/13.06.2012 

г. , вписан в службата по 

вписвания с Акт № 136, том ІІІ, 

дело № 567/19.06.2012 г. с вх.№ 

1005/2012, парт.№ 17516 

наем 

ОС.ННИ.8.12-3 
10.12.2018 - 

10.12.2023 

самопродаваща 

машина за топли 

напитки -Централен 

вход 

част от общински имот -  за 

поставяне на самопродаваща 

машина за топли напитки, с 

площ  от 2 кв.м. ситуирана   на  

Централен вход в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.918.43.12.3  с 

предназначение за делова  и 

административна дейност, 

находящ се в сграда с 

идентификатор 67653.918.43.12, 

попадаща в поземлен имот с 

идентификатор 67653.918.43 по 

кадастрална карта на 

гр.Смолян, одобрена със 

Заповед № РД-18-1410.05.2005 

г., образуващ   УПИ І, кв. 6 по 

ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., 

целият имот актуван с Акт за 

публична общинска 

собственост №430/15.01.2001 г. 

с адрес бул.България № 12, 

вписан в Служба по 

вписванията –Смолян  под № 

154, том І, Н.Д. 179, вх.регистър 

№ 285/15.03.2004 г 

наем 

ОС.ННИ-14.07-8 
30.07.2014 - 

30.07.2024 
тенис корт и трибуни 

открит тенис корт и трибуни с 

обща площ 1844 кв.м. в това 

число за трибуни 154 кв.м., за 

тенис корт – 1690 кв.м.,  

разположени в югоизточната 

част на  п.и. с идентификатор 

наем 
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67653.922.66, по скица №15-

18509-06.02.2014 г. по 

кадастрална карта и 

кадастрални регистри одобрени 

със Заповед 300-5-26/28.04.2004 

г. на Изпълнителния директор 

на АГКК, последно изменена 

със заповед КД14-21-

298/27.102009 г. на н-к на СГКК 

–Смолян,  целия имот актуван с 

акт за публична общинска 

собственост № 148/17.03.1999 

г., при граници на имота улица 

и р. Черна,УПИ ІІІ-

Озеленяване, ул. Коста 

Аврамиков 

ОС.ННИ-15.07-6 
16.07.2015 - 

16.07.2025 

почещени клуб " 

Актьора" 

Помещение „Клуб Актьора”  с 

обща площ 215,88 кв.м, в това 

число за търговска площ  119,88  

кв.м. и общи части включващи 

складове, кухня, коридор и 

тоалетни  с обща площ 96 кв.м., 

находящи  се  на кота – 5,80, 

блок А в сграда на  Родопски 

драматичен театър ”Николай 

Хайтов”-Смолян с 

идентификатор 67653.918.45.1, 

със застроена площ 3 390 кв.м 

(три хиляди триста и 

деветдесет) кв.м.  по 

кадастрална карта на 

гр.Смолян, целият имот актуван 

с Акт за публична общинска 

собственост № 1041/13.06.2012 

г. , вписан в службата по 

вписвания с Акт № 136, том ІІІ, 

дело № 567/19.06.2012 г. с вх.№ 

1005/2012, парт.№ 17516 

наем 

ОС.ННИ-15.11-6 
06.11.2015 - 

31.12.2020 

самостоятелен обект за 

обществен център 

Читалище с.Гела 

Общински имот – 

Самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 

14605.501.150.1.1  за  

Обществен център (сутерен) с 

площ 345,70 кв.м., находящ се в 

сграда № 1, разположена в 

поземлен имот  с 

идентификатор 14605.501.150 с 

предназначение за култура и 

обществена дейност; 

Самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 

14605.501.150.1.4 за 

информационен център с обща 

площ 97,76 кв.м., находящ се в 

сграда №1, разположена  в 

поземлен имот с идентификатор 

14605.501.150   с 

предназначение за култура и 

наем 
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обществена дейност  и общи 

части включващи коридор и 

санитарен възел с площ 50 кв.м, 

всичките разположени в ПИ  с 

идентификатор 14605.501.150 

по кадастрална карата на 

с.Гела, община Смолян, 

съгласно скица на поземлен 

имот №15-349491-14.08.2015 г.  

с  акт за публична общинска 

собственост № 1040/ 13.06.2012 

г., вписан в с службата по 

вписвания с акт № 135/том ІІІ 

,дело 566 от 19.06.2012 г. с 

вх.№ 1004/2012 г. парт.№ 

18920/18921. 

ОС.ННИ-16.08 
09.08.2016 - 

31.12.2021 

стоматологичен 

кабинет № 501 

помещение за стоматологичен 

кабинет 
наем 

ОС.ННИ-16.12-1 
16.12.2016 - 

16.12.2021 

стоматологичен 

кабинет №9 

Общински имот – Помещение 

за стоматологични услуги № 9 с 

площ – 15 кв.м. и чакалня №1 с 

обща площ 20,50 кв.м., 

находящи се в сграда с 

идентификатор 

49014.501.417.1-частна 

общинска собственост, 

попадаща в поземлен имот с 

идентификатор 49014.501.417, 

участващ в УПИ ІІ-417, кв.39 

по плана на с. 

Момчиловци,общ.Смолян, 

актуван с акт за частна 

общинска собственост 

№1611/04.08.2011 г.  Общински 

имот – Помещение за 

стоматологични услуги № 9 с 

площ – 15 кв.м. и чакалня №1 с 

обща площ 20,50 кв.м., 

находящи се в сграда с 

идентификатор 

49014.501.417.1-частна 

общинска собственост, 

попадаща в поземлен имот с 

идентификатор 49014.501.417, 

участващ в УПИ ІІ-417, кв.39 

по плана на с. 

Момчиловци,общ.Смолян, 

актуван с акт за частна 

общинска собственост 

№1611/04.08.2011 г.  Общински 

имот – Помещение за 

стоматологични услуги № 9 с 

площ – 15 кв.м. и чакалня №1 с 

обща площ 20,50 кв.м., 

находящи се в сграда с 

идентификатор 

49014.501.417.1-частна 

наем 
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общинска собственост, 

попадаща в поземлен имот с 

идентификатор 49014.501.417, 

участващ в УПИ ІІ-417, кв.39 

по плана на с. 

Момчиловци,общ.Смолян, 

актуван с акт за частна 

общинска собственост 

№1611/04.08.2011 г. 

ОС.ННИ-17.06-3 
15.06.2017 - 

15.06.2022 
АФС 

1. базова станция; 2. 

технологична кабина за базова 

станция; 3. климатична и 

пожароизвестителна системи; 4. 

сигнално охранителна система  

5. други необходими 

съоръжения или оборудване. (2) 

НАЕМАТЕЛЯТ има право да 

инсталира и следното 

оборудване, необходимо за 

функционирането на 

съоръженията: 1. 6 /шест/ броя 

антенни мачти с антени на 

покрива на сградата и върху 

антенната кула, с адрес, описан 

в чл.1, ал.1, б. А; 2. фидерни 

кабели /7/8 ?/, свързващи 

базовата станция с антените; 3. 

заземление; 4. гръмозащита; 

5.самостоятелна ел.инсталация 

със собствено мерене, 

свързваща съоръженията с 

източник на ел.захранване; 6. 

кабели, свързващи базовата 

станция с най-близката точка за 

връзка към фиксирана 

обществена мрежа. 

наем 

ОС.ННИ-17.06-6 
20.06.2017 - 

20.06.2022 
АФС  наем 

ОС.ННИ-17.06-7 
15.06.2017 - 

15.06.2022 

електронносъобщителн

и съоръжение и АФС 

част от имот публична 

общинска собственост  за 

поставяне на електронно 

съобщителни съоръжения - 

антенно фидерни системи 

(АФС) в сградата на 

Ретранслаторната станция и 

върху антенната кула- тръбен 

тип, находящи се в поземлен 

имот с идентификатор № 

020005, в землището на с. 

Полковник Серафимово, общ. 

Смолян, актувани с Акт за 

публична общинска 

собственост № 1027/21.06.2011 

год., вписан в сл. по вписвания 

под № 95/ том ІV, н.д. 717, № 

1159 от 11.07.2011 г. стр. 

14903,14904,като отдавания 

наем 



 

 

51 

обект ще бъде наричан по-долу 

за краткост имот, срещу което 

НАЕМАТЕЛЯТ се задължава 

да заплаща наемна цена в 

размер, по начин и в срокове с 

ОС.ННИ-17.11-1 
01.11.2017 - 

01.11.2027 

лекарски кабинет в с. 

Кутела 

Част от общински имот -  части 

от имот публична общинска 

собственост, представляваща  

помещениe за здравни услуги  с 

обща площ- 15 кв.м., находящо 

се на ІІІ-ти етаж  в 

административна сграда с . 

Кутела,  имот пл.№ 259, УПИ 

ІV-Кметство, със застроена 

площ 200 кв.м., актувана с акт 

за общинска собственост  

№302/20.07.2000г.,    Част от 

общински имот -  части от имот 

публична общинска 

собственост, представляваща  

помещениe за здравни услуги  с 

обща площ- 15 кв.м., находящо 

се на ІІІ-ти етаж  в 

административна сграда с . 

Кутела,  имот пл.№ 259, УПИ 

ІV-Кметство, със застроена 

площ 200 кв.м., актувана с акт 

за общинска собственост  

№302/20.07.2000г.,   Част от 

общински имот -  части от имот 

публична общинска 

собственост, представляваща  

помещениe за здравни услуги  с 

обща площ- 15 кв.м., находящо 

се на ІІІ-ти етаж  в 

административна сграда с . 

Кутела,  имот пл.№ 259, УПИ 

ІV-Кметство, със застроена 

площ 200 кв.м., актувана с акт 

за общинска собственост  

№302/20.07.2000г., 

наем 

ОС.ННИ-17.11-14 
01.11.2017 - 

01.11.2027 

стоматологични услуги 

в СЗУ с.Смилян ет.1 

Част от общински имот -  части 

от имот  публична общинска 

собственост, представляваща 

помещение за стоматологични 

услуги находящо се на І-ви 

етаж с обща площ 23, 04 кв.м. в 

това число  и  общи части, 

включващи  чакалня и 

санитарен възел разположени в 

масивна сграда с 

идентификатор 

№67547.501.326.1 със застроена 

площ 205 (двеста и пет ) кв.м. 

на два етажа, с предназначение 

здравно заведение, построено в 

УПИ VІІІ-326 в кв. 38, по плана 

на с. Смилян, община Смолян, 

наем 
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разположени в поземлен имот с 

идентификатор 67547.501.326 с 

площ 911 (деветстотин и 

единадесет ) кв.м., актувано с 

Акт за  публична общинска 

собственост № 1141/10.06.2014 

г., вписан в службата по 

вписвания вх. №1134, акт № 

102,том, ІV, дело, 245от 

16.06.2014 г. Част от общински 

имот -  части от имот  публична 

общинска собственост, 

представляваща помещение за 

стоматологични услуги 

находящо се на І-ви етаж с 

обща площ 23, 04 кв.м. в това 

число  и  общи части, 

включващи  чакалня и 

санитарен възел разположени в 

масивна сграда с 

идентификатор 

№67547.501.326.1 със застроена 

площ 205 (двеста и пет ) кв.м. 

на два етажа, с предназначение 

здравно заведение, построено в 

УПИ VІІІ-326 в кв. 38, по плана 

на с. Смилян, община Смолян, 

разположени в поземлен имот с 

идентификатор 67547.501.326 с 

площ 911 (деветстотин и 

единадесет ) кв.м., актувано с 

Акт за  публична общинска 

собственост № 1141/10.06.2014 

г., вписан в службата по 

вписвания вх. №1134, акт № 

102,том, ІV, дело, 245от 

16.06.2014 г. 

ОС.ННИ-18.06-8 
25.06.2018 - 

25.06.2023 
офис на Фотон К 

Част от общински имот - 

помещение за офис с площ – 11 

кв.м., находящо се на II – ри 

етаж в сградата на кметство с. 

Смилян, разположена  в 

поземлен имот с идентификатор 

676547.501.371.1 с 

предназначение на територията 

урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за друг обществен 

обект, актувана с акт за 

публична общинска 

собственост 1039/12.06.2012 г., 

вписан в службата по 

вписванията по № 139,том ІІІ, 

н.д. 570/19.06.2012 г. с 

вх.№1008 Част от общински 

имот - помещение за офис с 

площ – 11 кв.м., находящо се на 

II – ри етаж в сградата на 

кметство с. Смилян, 

наем 
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разположена  в поземлен имот с 

идентификатор 

676547.501.371.1 с 

предназначение на територията 

урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за друг обществен 

обект, актувана с акт за 

публична общинска 

собственост 1039/12.06.2012 г., 

вписан в службата по 

вписванията по № 139,том ІІІ, 

н.д. 570/19.06.2012 г. с 

вх.№1008  Част от общински 

имот - помещение за офис с 

площ – 11 кв.м., находящо се на 

II – ри етаж в сградата на 

кметство с. Смилян, 

разположена  в поземлен имот с 

идентификатор 

676547.501.371.1 с 

предназначение на територията 

урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за друг обществен 

обект, актувана с акт за 

публична общинска 

собственост 1039/12.06.2012 г., 

вписан в службата по 

вписванията по № 139,том ІІІ, 

н.д. 570/19.06.2012 г. с 

вх.№1008   Част от общински 

имот - помещение за офис с 

площ – 11 кв.м., находящо се на 

II – ри етаж в сградата на 

кметство с. Смилян, 

разположена  в поземлен имот с 

идентификатор 

676547.501.371.1 с 

предназначение на територията 

урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за друг обществен 

обект, актувана с акт за 

публична общинска 

собственост 1039/12.06.2012 г., 

вписан в службата по 

вписванията по № 139,том ІІІ, 

н.д. 570/19.06.2012 г. с 

вх.№1008   Част от общински 

имот - помещение за офис с 

площ – 11 кв.м., находящо се на 

II – ри етаж в сградата на 

кметство с. Смилян, 

разположена  в поземлен имот с 

идентификатор 

676547.501.371.1 с 

предназначение на територията 

урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за друг обществен 

обект, актувана с акт за 
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публична общинска 

собственост 1039/12.06.2012 г., 

вписан в службата по 

вписванията по № 139,том ІІІ, 

н.д. 570/19.06.2012 г. с 

вх.№1008 

ОС.ННИ-18.07-6 
30.07.2018 - 

30.07.2023 

офис  № 509 източно 

крило 

част от общински имот - 

помещение за офис с обща 

площ 40,48 кв.м. както следва : 

офис № 509 с площ – 20,88 

кв.м.,  ведно с  19,60 кв.м. 

идеални части  от общите 

части, находящо се на V етаж в 

източно крило на сграда с 

идентификатор 67653.918.43.13, 

попадаща в поземлен имот с 

идентификатор 67653.918.43 по 

кадастрална карта на 

гр.Смолян, одобрена със 

Заповед № РД-18-1410.05.2005 

г., образуващ   УПИ І, кв. 6 по 

ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., 

целият имот актуван с Акт за 

публична общинска 

собственост №430/15.01.2001 г. 

с адрес бул.България № 12, 

вписан в Служба по 

вписванията –Смолян  под № 

154, том І, Н.Д. 179, вх.регистър 

№ 285/15.03.2004 г. 

наем 

ОС.ННИ-18.10-1 
01.10.2018 - 

31.10.2028 

стоматологични услуги 

в с. Стойките 

помещение за стоматологични 

услуги с площ 20 кв.м.,  

находящо се на І-ви етаж в 

масивна сграда с 

идентификатор 69345.100.202.1, 

с предназначение- друг вид 

обществена сграда, попадаща в 

имот с идентификатор 

69345.100.202, по кадастрална 

карта на с. Стойките, образуващ 

УПИ ІІ Здравен дом, кв.43 по 

ПУП на с. Стойките, актувана с 

АОС № 1032/21.02.2012 г., 

вписан в Служба по 

вписванията–Смолян под № 

112, том І, НД 113, вх.регистър 

№ 247/27.02.2012 г.; 

наем 

ОС-НДВ.18.12-1 
04.12.2018 - 

04.12.2021 
КОАГУЛОМЕТЪР SP вещи наем 

ОС-ННИ.17.06-4 
23.06.2017 - 

23.06.2022 
АФС 

публична общинска 

собственост за поставяне на 

електронно съобщителни 

съоръжения - антенно фидерни 

системи (АФС) в сградата на 

Ретранслаторната станция и 

върху антенната кула- тръбен 

тип, находящи се в поземлен 

наем 
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имот с идентификатор № 

020005, в землището на с. 

Полковник Серафимово, общ. 

Смолян, актувани с Акт за 

публична общинска 

собственост № 1027/21.06.2011 

год 

ОС-ННИ-14.01-1 
20.01.2014 - 

20.01.2024 

балетна зала на 

партерен етаж 

част от имот публична 

общинска собственост, бивша 

балетна зала с обща площ 175 

кв.м.,  находяща се на партерен 

етаж в сграда с идентификатор 

67653.918.45.1, попадаща в 

поземлен  имот с 

идентификатор 67653.918.45 по 

кадастрална карта на 

гр.Смолян, с Акт за публична 

общинска собственост № 

1041/13.06.2012 г., вписан в 

службата по вписвания с Акт № 

136, том ІІІ, дело № 

567/19.06.2012 г. с вх.№ 

1005/2012, парт.№ 17516 

наем 

ОС-ННИ-15.11- 7 
16.11.2015 - 

16.11.2025 
Механа 

част от общински имот – 

Механа с обща площ 203 кв.м. , 

находяща се в сграда  с 

идентификатор 67653.919.160.3 

и част от сграда с 

идентификатор 67653.919.160.2, 

разположени в поземлен имот с 

идентификатор 67653.919.160, 

УПИ V-Творческа база на КИК 

кв.13 по кадастрална карта на 

гр.Смолян, кв.Райково,  

съгласно  одобрен проект от 

29.10.2013 г. и Удостоверение 

по чл. 202 от ЗУТ с № 

50/03.09.2015 г., актувани с акт 

за частна общинска собственост 

№ 1377/24.07.2008 г., вписан в 

службата по вписвания под № 

52, том Х,н.д.2207, 

вх.рег.2585/21.08.2008 г. 

наем 

ОС-ННИ-16.09-9 
25.10.2016 - 

25.10.2021 

общински имот-

помещение за склад 

Част от общински имот - 

помещение за склад с площ  50 

кв.м., находящо се в сграда 

Кметство със застроена площ 

209 кв.м. на три етажа, кв.23, 

УПИ ІІ-ОНС,пл.№ 98 по плана 

на с. Ряка, актувана с Акт за 

общинска собственост № 

469/26.04.2001 г. под №  75,том 

Х,н.д. 2135,вх.рег. 2760/ № 

469/27.ХІІ.2001 г. стр.19. 

наем 

ОС-ННИ-19.11-7 

22.11.2019 

22.11.2022 

общински имот-терен 

за поставяне на 

павилион за търговия 

Общински имот –  Терен  с 

площ 12 кв.м. за поставяне на 

павилион за търговия, находящ 

се в поземлен имот с 

наем 



 

 

56 

идентификатор 67653.913.637 

по кадастрална карта на 

гр.Смолян /Каптажа / по 

одобрена схема по чл. 56 от 

ЗУТ. 

ОС-ННИ-19.11-8 

22.11.2019 

22.11.2022 

терен за поставяне на 

павилион 

Общински имот –  Терен  с 

площ 9,6  кв.м. за поставяне на 

павилион за  търговия   

находящ се в поземлен имот с 

идентификатор  67653.925.363 

по одобрена схема по чл. 56 от 

ЗУТ по кадастрална карта на 

гр.Смолян 

наем 

ОС-ННИ-19.11-9 

 

15.11. 2019 

15.11.2022 

 

терен за поставяне на 

павилион 

Общински имот –  обект  Терен 

с площ  20 кв.м. за поставяне на 

преместваем обект за услуги на 

населението, разположен в 

поземлен имот  с 

идентификатор  67653.921.550 

по одобрена схема по чл. 56 от 

ЗУТ . 

наем 

ОС-ННИ-19.11-10 
15.11.2019 

15.11.2022 

терен № 10 за 

поставяне на временен 

обект 

Общински имот –   Терен № 10  

с площ 10  кв.м. за поставяне на 

павилион за  търговия  (магазин 

Океан кв.Райково)  в поземлен 

имот с идентификатор 

67653.921.486 по одобрена 

схема по чл. 56 от ЗУТ. 

наем 

ОС-ННИ-17.01-6 
20.01.2017 - 

20.01.2022 

стоматологичен 

кабинет № 103 

Общински имот – помещениe 

№ 103 с обща площ  14,81 кв.м., 

за стоматологични услуги, 

находящо се в самостоятелен 

обект с идентификатор 

67653.917.623.5 с 

предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена   в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян, одобрена 

със заповед №РД-18-

14/10.05.2005г. на 

Изпълнителния директор на 

АГКК, с начин на трайно 

ползване: ниско застрояване, от 

който е отреден УПИ ІІІ – 

Окръжна стоматологична 

поликлиника, кв. 231 по плана 

на гр. Смолян, актуван с Акт за 

частна общинска собственост 

№ 1588/14.04.2011 год., вписан 

в Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

наем 

ОС-ННИ-18.04-3 
20.04.2018 - 

20.04.2023 

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 

АСЕТ БАНК АД 

Част от общински имот - 

помещение с площ 16,50 кв.м. 

за банков офис,  находящо се на 

наем 
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І етаж в масивна сграда с 

идентификатор 83274.501.383.1, 

с предназначение: 

административна, делова 

сграда, попадаща в имот с 

идентификатор 83274.501.383, 

по кадастрална карта на с. 

Широка лъка, образуващ УПИ 

V- За СОНС и ПТТ, кв.22, 

актувана с АОС № 

427/03.01.2001 г., вписан в 

Служба по вписванията–

Смолян под № 32, том Х, НД 

2090, вх.регистър № 

2713/22.ХІІ.2004 г. 

ОС.ННИ.19.09-1 
09.09.2019 - 

09.09.2022 

терен в п.и. с 

идентификатор 

67653.917.576 

Общински терен за поставяне 

на временен  обект, като 

елемент от градското 

обзавеждане с площ 9 кв.м. за 

търговия ( зад Общежитие 

Строител) в п.и. с 

идентификатор 67653.917.576 

по одобрена схема по чл.56 от 

ЗУТ 

наем 

ОС.БПП-18.01-1 
16.01.2018-

16.01.2023 

метеорологична 

станция 

имот в землището на 

с.Чеплетен 

за монитране на автоматична 

метеорологична станция 

безвъзмездн

о 

ОС.БПП-18.02-1 
26.02.2018-

26.02.2023 

ДДЛРГ Катя Ванчева 

с.Широка лъка 

1.1. Помещения находящи се на 

първи и втори етаж в стара част 

на училищна сграда  с площ 373 

кв.м. и обслужващи помещения 

от към физкултурния салон в 

новата част на училищна сграда 

с обща площ 252 кв.м., всички  

разположени в самостоятелен 

обект с идентификатор 

83274.501.222.2 предназначение 

сграда за образование, 

попадаща в поземлен имот с 

идентификатор 83274.501.222 с 

начин на трайно ползване: за 

обект за комплекс за 

образование по кадастрална 

карта на с.Широка лъка, 

одобрена със Заповед № РД-18-

5/07.02.2011г.,на ИД на АГКК, 

попадаща в кв. 46,УПИ III –За 

училище, ул.Люлката № 3 

целият имот 

безвъзмездн

о 

ОС.БПП.18.03-1 
01.03.2018-

01.03.2023 
ТП на НОИ 

1.1.Помещения на ІІІ етаж от 

301 до 318 А , 343 А, всичките с 

обща площ 512,81 кв.м. и  

239,17 кв.м 

1.2.Помещения на ІV етаж от 

400 до 418 А, 405 А, 443 А 

всичките с обща площ 521,88 

кв.м и 222,78 кв.м. идеални 

безвъзмездн

о 
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части  от общите части 

1.3.Помещение на първи етаж 

№ 103 с площ 19,60 кв.м. и 

помещение № 115 с площ 20,36 

кв.м.  ведно с  35 кв.м. идеални 

части  от общите части 

1.4.Гаражна клетка  № 5 с площ 

23,75 кв.м. и ½ от Гаражна 

клетка № 8 с площ 24,70 кв.м. 

разположени в самостоятелен 

обект с идентификатор 

67653.918.43.12.2  с 

предназначение за делова  и 

административна дейност, 

находящи се в сграда с 

идентификатор 67653.918.43.12, 

попадаща в поземлен имот с 

идентификатор 67653.918.43 по 

кадастрална карта на 

гр.Смолян, одобрена със 

Заповед № РД-18-1410.05.2005 

г., образуващ   УПИ І, кв. 6 по 

ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., 

ОС.БПП-18.03-2 
21.03.2018-

21.03.2023 
ЦПЛР ОДК 

а) Помещение № 408 с площ 

15,51 кв. м, за образователна 

дейност, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.917.623.1.1, в сграда с 

идентификатор 67653.917.623,  

б) Помещение № 409 с площ 

15,51 кв. м, за образователна 

дейност, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.917.623.1.1,  

в) Помещение № 410 с площ 

14,26 кв.м, за образователна 

дейност, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.917.623.1.1,  

г) Помещение № 411 с площ 

15,30 кв.м, за образователна 

дейност, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.917.623.1.1,  

д) Помещение № 412 с площ 

14,04 кв.м., за образователна 

дейност, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.917.623.1.1, 

безвъзмездн

о 

ОС.БПП-18.04-1 
02.05.2018-

02.05.2023 
офиси 

1.Помещения на V-ти етаж с 

обща площ 1193,33 кв.м. за 

офиси и 412,10 кв.м. 

прилежащи площи от общите, 

безвъзмездн

о 
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всичките разположени в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.918.43.12.6  

2.Помещения за складови 

нужди  № 110 с площ -41,80 

кв.м. и № 111 (стар № 109) с 

площ – 20,47 кв.м.  находящи се 

на І етаж и 42,39 кв.м. 

прилежащи площи от общите 

части, всичките разположени в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.918.43.12.3 

3.Помещения за Архив  №112 с 

площ 19,93 кв.м. и № 114 с 

площ 19,80 кв.м., ведно с 

прилежащите площи от общите 

части – 35,10 кв.м., всичките 

разположени в самостоятелен 

обект с идентификатор 

67653.918.43.12.3 

4.1.4. Гаражна клетка № 9 с 

обща площ 49,41 кв.м.,  

попадаща в поземлен имот с 

идентификатор 67653.918.43 по 

кадастрална карта на 

гр.Смолян, одобрена със 

Заповед № РД-18-1410.05.2005 

г., образуващ   УПИ І, кв. 6 по 

ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., 

целият имот актуван с Акт за 

публична общинска 

собственост №430/15.01.2001 г. 

с адрес бул.България № 12, 

вписан в Служба по 

вписванията –Смолян  под № 

154, том І, Н.Д. 179, вх.регистър 

№ 285/15.03.2004 г. ; 

ОС-БПП-18.04-2 
19.04.2018-

19.04.2023 
офиси 

1.1.Помещение № 301 с площ 

14,78 кв.м.,  и помещение № 

302 с площ 17,15 кв.м 

находящи се в самостоятелен 

обект с идентификатор 

67653.917.623.5, с 

предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян, одобрена 

със заповед №РД-18-

14/10.05.2005г. на 

Изпълнителния директор на 

АГКК, с начин на трайно 

ползване: ниско застрояване, от 

който е отреден УПИ ІІІ – 

Окръжна стоматологична 

поликлиника, кв. 231 по плана 

безвъзмездн

о 
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на гр. Смолян, актуван с Акт за 

частна общинска собственост 

№ 1588/14.04.2011 год., вписан 

в Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

ОС-БПП-18.06-1 
25.06.2018-

25.06.2023 
офиси 

помещение за офис № 216 с 

площ 21 кв.м., находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.5, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

безвъзмездн

о 

ОС-БПП-18.09-1 
13.09.2018-

13.09.2023 
РЗИ Смолян 

Помещение № 114 с площ 14,72 

кв. м. , находящо се на І-ви 

етаж на сграда,  разположена в 

имот с идентификатор  № 

67653.917.623. по кадастрална  

карта на гр. Смолян, одобрена  

със заповед № РД-18-

14/10.05.2005 г. на 

Изпълнителния  директор  на 

АГКК, с начин  на трайно 

ползване: ниско  застрояване, 

от  които е отреден УПИ ІІІ- 

Окръжна стоматологична  

поликлиника, кв. 231 по плана 

на гр. Смолян, актуван  с Акт за  

частна общинска собственост 

№ 1588/14.04.2011 г., вписан  в 

Служба по вписванията- 

Смолян под № 80, том ІІІ,н.д. 

502, вх. регистър 791/17.05.2011 

г. 

безвъзмездн

о 

ОС.БПП-17.01-1 
25.01.2017-

25.01.2027 

част от поземлен имот 

с идентификатор 

49014.17.17 с 

част от поземлен имот с 

идентификатор 49014.17.17 с 

площ 1 703,71 кв.м., съгласно 

защрихованото по скица 

предложение, целия с площ 

4987 кв.м. с начин на трайно 

ползване: пасище, трайно 

предназначение на територията: 

урбанизирана  по кадастрална 

карта на с. Момчиловци, 

община Смолян, ведно със 

безвъзмездн

о 
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сграда, със застоена площ 98 

кв.м. с предназначение 

курортна, туристическа сграда, 

актувани с Акт за частна 

общинска собственост 

№12/11.04.1997г. 

ОС.БПП-17.02-1 
27.02.2017-

27.02.2027 
вещи 

медицинска апаратура 

Регионален онкологичен център 

по договор HiPERB/05/DSUP 

BG_01 

безвъзмездн

о 

ОС.БПП-17.03-1 
24.03.2017-

24.03.2022 
офиси 

Стаи с № 501 и № 502  с обща 

площ 63,69 кв.м., находящи се 

на V – ти етаж и съответните 

общи части с площ –59,77 кв.м. 

в източното крило на 

административната сграда на 

Община Смолян с 

идентификатор 

67653.918.43.13.5, ситуирана в 

поземлен имот с идентификатор 

67653.918.43 по кадастрална 

карта на гр. Смолян, образуващ 

УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. 

Смолян, Ц.Ч., актувана с Акт за 

публична общинска 

собственост №430/15.01.2001 г. 

безвъзмездн

о 

ОС.БПП-17.05-1 
30.05.2017-

30.05.2027 
СК Будока 

част от имот частна общинска 

собственост  помещение с площ 

184 кв.м., разположено в сграда 

Младежки дом, актувана с акт 

за частна общинска собственост 

№ 1837/26.05.2015г., вписан в 

службата по вписвания с № 181, 

том ІІІ, н.д. 467/2015 г., вх.№ 

1200/29.05.2015 г. партида№ 

30535,14864. 

безвъзмездн

о 

ОС.БПП-17.05-2 
31.05.2017-

31.05.2022 
офиси 

част от общински имот –частна 

общинска собственост  

помещение ситуирано на ниво - 

фоайе с площ 75 кв.м. 

находящо се в сграда Младежки 

дом, попадаща в имот с 

идентификатор 67653.934.226 

по кадастрална карта на 

гр.Смолян, УПИ І-Младежки 

дом, кв.9 по ПУП на гр.Смолян 

Н.Ц. актувано с акт за частна 

общинска собственост № 

1837/26.05.2015г., вписан в 

службата по вписвания с № 181, 

том ІІІ, н.д. 467/2015 г., вх.№ 

1200/29.05.2015 г. партида№ 

30535,14864 

безвъзмездн

о 

ОС.БПП-17.07-1 
14.07.2017-

01.10.2022 
Сметна палата 

помещения за офиси с обща 

площ 94,61 кв.м. както следва : 

офис № 319 с площ – 20,15 

кв.м. ; офис №  320 с площ – 

20,67 кв.м.  и офис №  321 с 

безвъзмездн

о 
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площ – 20,34 кв.м.,  ведно с  

33,45 кв.м. идеални части  от 

общите части , разположени в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.918.43.12.5  с 

предназначение за делова  и 

административна дейност, 

находящи се в сграда с 

идентификатор 67653.918.43.12 

, попадаща в поземлен имот с 

идентификатор 67653.918.43 по 

кадастрална карта на 

гр.Смолян, одобрена със 

Заповед № РД-18-1410.05.2005 

г. , образуващ   УПИ І, кв. 6 по 

ПУП на гр. См олян, Ц.Ч., 

целият имот актуван с Акт за 

публична общинска 

собственост №430/15.01.2001 г. 

с адрес бул.България № 12, 

вписан в Служба по 

вписванията –Смолян  под № 

154, том І, Н.Д. 179, вх.регистър 

№ 285/15.03.2004 г. ; 

ОС.БПП-17.10-1 
06.10.2017-

06.10.2022 
 

имот общинска собственост –

Стадион с обща площ 6548 

кв.м., ведно със едноетажна 

съблекалня със застроена площ 

48 кв.м., находящ се в  УПИ І, 

имот пл. № 222, кв. 49 по плана 

на с. Петково, общ. Смолян; 

при граници: от две страни 

река, от две страни гора, 

актуван с Акт за публична 

общинска собственост 

№341/18.08.2000 год. 

безвъзмездн

о 

ОС.БПП-16.11-24 
22.11.2016-

22.11.2021 
Читалище 

имот общинска собственост 

находяща се в УПИ ІX, кв. 27, 

пл. № 295, с обща  площ - 380 

кв. м., зали за съхранение на 

книги  с площ -84 кв. м., зали за 

съхранение на материали и 

инвентар – 32 кв.м., зали за 

мероприятия и сбирки с  площ - 

25 кв. м., (музей,стара 

училищна сграда) 

безвъзмездн

о 

ОС.БПП-16.11-25 
22.11.2016-

22.11.2021 
Читалище 

имот публична  общинска 

собственост, находящ се на 

трети етаж в Училищна сграда, 

УПИ ХХІ – Училище, в кв. 13, 

имот пл. № 352  с използвана 

площ 280 кв.м.                           ( 

канцелария, библиотека и 

киносалон) , с 

безвъзмездн

о 

ОС.БПП-16.11-26 
22.11.20106

-22.11.2021 
Читалище 

разположено  на II-ри етаж в 

сграда с идентификатор 

безвъзмездн

о 
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68521.504.9.1,   с площ 225 

кв.м. по к.к. на с. Горна Арда. 

ОС.БПП-16.12-1 
21.12.2016-

21.12.2026 
Картотека инвалиди 

част от имот частна общинска 

собственост - конферентна зала 

на ІV-ти етаж, корпус А, 

библиотека и помощни 

помещения на V-ти етаж с обща 

площ 215,43 кв.м. за ситуиране 

на Регионалната картотека на 

медицинските експертизи при 

РЦЗ – Смолян и помещение до 

конферентната зала, бивш 

архив на ІV-ти етаж с площ 4,20 

кв.м., находящи се сградата на 

стоматологична поликлиника, 

Община Смолян, с адрес: бул. 

„България” №24, имот кад. № 

67653.917.623, участващ в УПИ 

ІІІ – Окръжна стоматологична 

поликлиника, кв. 231 по ПУП 

на гр. Смолян, 

безвъзмездн

о 

ОС-БПП-15.11-1 
20.01.2016-

20.01.2021 

Ретранслаторна 

станция 

1.Помещение №5, находящо се 

на І-ви етаж в масивна сграда 

(МС-01) с площ 77 

кв.м.Ретранслаторна станция за 

разполагане на 2 (два) броя 

комуникационни шкафа с 

размери 600х180х600  

2.Част от Антенна кула за 

разполагане3 бр. параболични 

антени с диаметър 0.6 

м.монитрани н акулата с 

азимути:316.86.272.55 и 287.58 

3.(три) броя панелни антени с 

височина 200 см. монитрани на 

максимално позволената 

височина на кулата; 

1 (един)брой омни антена с 

височин 200 см. монтиранан на 

максимално позволената 

височина на кулата. 

безвъзмездн

о 

ОС-БПП-16.07-1 
29.07.2016-

29.07.2021 
ОСЗ 

Източно крило на община 

Смолян Ст.  301-305 вкл. И 

склад и сервизно помещение 

безвъзмездн

о 

ОС-БПП-16.08.-1 
09.08.2016-

09.08.2021 
Пробация 

Помешения на V ет. в п.имот с 

ид.67653.918.43.13.5 на източно 

крило в административна 

сграда ситуирана в поземлен 

имот  с ид.67653.918.43 по КК 

но Смолян 

безвъзмездн

о 

ОС-БПП-14.04-1 
23.04.2014-

23.04.2023 
парк Амзово 

п.и.67653.234.556 

п.и.67653.234.557 

безвъзмездн

о 

ОС-БПП-14.11-1 
26.11.2014-

26.11.2024 
театъра 

Камерна зала № 2 и  

зала № 1 по график 

безвъзмездн

о 
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ОС-БПП-13.08-1 
12.08.2013-

13.08.2023 
терен 

терен по чл. 56 от ЗУТ за 

поставяне на обект за 

монитолинг на качеството на 

отмосферния въздух в п.и. 

67653.918.16 

безвъзмездн

о 

Решение №262/ 

21.12.2012 

22.04.2013-

22.04.2023 
имот 

имот с проектен ид. 

№49014.18.178 с. Момчиловци 

м. Свети дух , пасище 

безвъзмездн

о 

ОС-БПП-13.11.1 
18.11.2013-

18.11.2023 
вещи 

2 бр. ски влекове на стойност 

836 лева 

безвъзмездн

о 

Решение №163/ 

19.07.2011 

16.08.2012-

16.08.2022 

Информационни 

технологии 

помещение  с площ 17,11 кв. м. 

с. Подвис, помещение  с площ 

20 кв. м. с. Долно  Влахово 

безвъзмездн

о 

ОС.ННИ.20.01-1 
02.01.2020 -

02.01.2025 
офиси 

част от общински имот - 

помещения №5 и №6 с обща 

площ 34,39 кв.м., за офиси и 

прилежащи площи от общите 

части с площ 15 кв.м., 

находящи се в сграда на 

Родопски драматичен театър 

„Николай Хайтов“ – Смолян с 

идентификатор 67653.918.45.1 

със застроена площ 3 390 кв.м. 

по кадастрална карта на гр. 

Смолян, целият имот актуван с 

Акт за публична общинска 

собственост №1041/13.06.2012 

г., вписан в службата по 

вписвания с акт №136, том III, 

дело №567/19.06.2012г., вх. 

№1005/2012г., 

Наем 

ОС.ННИ.20.01-2 
02.01.2020-

02.01.2025 

самопродаваща 

машина за топли 

напитки 

част от общински имот – за 

поставяне на самопродаваща 

машина за топли напитки,  

ситуирана в обслужващо 

помещение на  етаж V-ти, в 

административната сграда на 

Община Смолян с 

идентификатор  

67653.918.43.12,  разположена в 

п.и. с идентификатор 

67653.918.43 с адрес: 

гр.Смолян,  бул. „България” № 

12, УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. 

Смолян – Ц.Ч. актувана с Акт 

за общинска собственост № 

430/15.01.2001 год. вписан в 

Службата по вписвания –

Смолян под № 154, том І, н.д. 

179,вх.регистър 285 от 

15.03.2004 г.. 

Наем 

ОС.ННИ.20.02-4 
03.02.2020-

03.02.2025 

вендинг автомат за 

фреш 

част от общински имот - с площ 

от 2 кв.м. за поставяне на 

вендинг автомат за фреш, 

ситуиран на северен вход в 

административната сграда на 

Община Смолян с 

Наем 
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идентификатор  

67653.918.43.12,  разположена в 

п.и. с идентификатор 

67653.918.43 с адрес: 

гр.Смолян,  бул. „България” № 

12, УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. 

Смолян – Ц.Ч. актувана с Акт 

за общинска собственост № 

430/15.01.2001 год. вписан в 

Службата по вписвания –

Смолян под № 154, том І, н.д. 

179,вх.регистър 285 от 

15.03.2004 г. 

ОС.ННИ.20-02-5 
03.02.2020-

03.02.2025 

вендинг машина за 

топли напитки 

част от общински имот с площ 

от 2 кв.м. за поставяне на 

вендинг машина за топли 

напитки, ситуирана  в лявата 

част на централен вход в сграда 

с идентификатор 

67653.918.17.6, Регионален 

исторически музей „ Стою 

Шишков„ гр.Смолян, актувана 

с Акт за публична общинска 

собственост № 645/03.04.2003 

год.,вписан в службата по 

вписвания с № 47,том III 

н.д.1655 с 

вх.рег.2196/08.11.2007 г. 

Наем 

ОС.ННИ.20.02-6 
07.02.2020-

07.02.2025 

помещение № 1 за 

офис 

част от общински имот - 

помещение № 1 за офис с площ 

18 кв.м.и обслужващо 

помещение № 2 с площ 9 кв.м,  

находащи се в сграда с 

идентификатор 67653.934.226.5 

по кадастрална карта на гр. 

Смолян,  разположена в 

поземлен имот с идентификатор 

67653.934.226, образуващ УПИ 

І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП 

на гр. Смолян –ц.ч.,  актуван с 

Акт за частна общинска 

собственост 

№1837/26.05.2015г., вписан в 

службата по вписвания под № 

181, том ІІІ, н.д.467 от 2015 г., 

вх.№ 1200/29.05.2015 г., парт.№ 

30535/ 14864 

Наем 

ОС.ННИ.20.04.-5 
01.04.2020-

31.03.2022 
Бар –кафе 

Бар –кафе, разположен на ул. 

Пазарска № 1 с площ 21,00  

кв.м., находящ се в  поземлен 

имот с идентификатор 

67653.925.151.2 

Наем 

ОС.ННИ.20.04-1 
01.04.2020-

31.03.2022 
склад 

част от общински имот – 

находящ се на бул.България № 

85 в сграда разположена в 

поземлен имот с идентификатор 

67653.915.258,  

Административна сграда ( 

Наем 
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Автогара),  помещение за склад 

(до хранителен магазин)  с 

площ 15  кв.м., 

ОС.ННИ.20.04-13 
01.04.2020-

31.03.2022 
офиси 

част от общински имот – 

находящ се на бул.България № 

85 в сграда разположена в 

поземлен имот с идентификатор 

67653.915.258,  

Административна сграда ( 

Автогара),  етаж 3-ти офис № 

303“а“, офис №303 „б“,офис 

№303“в“ с обща площ 60,00  

кв.м.,  и обслужващо 

помещение № 307 с площ – 

13,60 кв.м 

Наем 

ОС.ННИ.20.04-14 
01.04.2020-

31.03.2022 
офиси 

част от общински имот – 

находящ се на бул.България № 

85 в сграда разположена в 

поземлен имот с идентификатор 

67653.915.258,  

Административна сграда ( 

Автогара),  етаж 1-ви офис № 

114  с площ 11  кв.м., 

Наем 

ОС.ННИ.20.04-15 
01.04.2020-

30.11.2022 
офиси 

част от общински имот – 

находящ се на бул.България № 

85 в сграда разположена в 

поземлен имот с идентификатор 

67653.915.258,  

Административна сграда ( 

Автогара),  етаж 1-ви офис № 

102  с площ 13,00  кв.м., 

Наем 

ОС.ННИ.20.04-16 
01.04.2020-

31.03.2022 
офиси 

част от общински имот – 

находящ се на бул.България № 

85 в сграда разположена в 

поземлен имот с идентификатор 

67653.915.258,  

Административна сграда ( 

Автогара),  етаж 1-ви офис № 

106  с площ 13,20  кв.м., 

Наем 

ОС.ННИ.20.04-17 
01.04.2020-

31.03.2022 
магази 

част от общински имот  за  

Магазин с площ 50 кв.м. 

находящ се  на първи етаж, 

ул.Пазарска № 1, ситуиран в 

сграда разположена в  поземлен 

имот с идентификатор 

67653.925.326.1 

Наем 

ОС.ННИ.20.04-18 
01.04.2020-

31.03.2022 
офиси 

част от общински имот – 

находящ се в сграда 

разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.258,  

Административна сграда 

 ( Автогара)  етаж 2-ри офис № 

207 

Наем 

ОС.ННИ.20.04-2 
01.04.2020-

31.03.2022 

стоматологичен 

кабинет 

част от общински имот  за  

Стоматологичен кабинет  

находящи се  на 2-ри етаж, 

ул.Пазарска № 1, ситуиран в 

сграда разположена в  поземлен 

Наем 
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имот с идентификатор 

67653.925.326.1 

ОС.ННИ.20.04-20 
01.04.2020-

31.03.2022 
офиси 

част от общински имот  за  

офис  на 2-ри етаж, ул.Пазарска 

№ 1, находящ се  в сграда 

разположена в  поземлен имот с 

идентификатор 67653.925.326.1 

Наем 

ОС.ННИ.20.04-3 
01.04.2020-

31.03.2022 
складова база 

част от общински имот – 

помещение за складова база с 

площ 120,00  кв.м., находяща се 

в  поземлен имот с 

идентификатор 67653.924.326.1 

, Централен склад, общежитие 

и магазин 

Наем 

ОС.ННИ.20.04-4 
01.04.2020-

31.03.2022 
бар-кафе 

Бар –кафе, разположен на ул. 

Пазарска № 1 с площ 21,00  

кв.м., находящ се в  поземлен 

имот с идентификатор 

67653.925.151.2 

Наем 

ОС.ННИ.20.04-6 
01.04.2020-

31.03.2022 
склад 

част от общински имот – 

Агрегатна база,  с площ 125,00  

кв.м., за складова база , 

находяща се в  поземлен имот с 

идентификатор 67653.924.156.2 

, с предназначение: сграда на 

транспорта 

Наем 

ОС.ННИ.20.04-7 
01.04.2020-

31.03.2022 
склад 

част от общински имот – 

Агрегатна база,  с площ 220,00  

кв.м., за складова база , 

находяща се в  поземлен имот с 

идентификатор 67653.924.156 , 

с предназначение: сграда на 

транспорта 

Наем 

ОС.ННИ.20.04-8 
01.04.2020-

31.03.2022 
склад 

част от общински имот – 

Агрегатна база,  с площ 200,00  

кв.м., за складова база , 

находяща се в  поземлен имот с 

идентификатор 67653.924.156.1, 

с предназначение: сграда на 

транспорта 

Наем 

ОС.ННИ.20.04-9 
01.04.2020-

31.03.2022 
офиси 

част от общински имот – 

находящ се на бул.България № 

85 в сграда разположена в 

поземлен имот с идентификатор 

67653.915.258,  

Административна сграда ( 

Автогара),  етаж 1-ви офис № 

105 с площ 13,40  кв.м. 

Наем 

ОС-БПП-20.04-1 

30.04.2020-

30.04.202 

5 

офиси 

част от общински имот – 

находящ се в сграда 

разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.258,  

Административна сграда 

 ( Автогара)  етаж 2-ри офис № 

207 

Право на 

ползване 
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ОС.ННИ.20-06-1 
23.06.2020-

23.06.2023 
терен за зеленчуци 

терен  с площ 20 кв.м., за 

поставяне на преместваем обект 

за продажба на плодове  и 

зеленчуци ( кв.Устово , 

Петровица – улична регулация 

поземлен имот с  

идентификатор 67653.926.340 

по одобрена схема по чл. 56 от 

ЗУТ . 

Наем 

ОС.ННИ.20.06-2 
25.06.2020-

25.06.2025 
склад 

част от общински имот - 

помещение №1 с площ 93,60 

кв.м. за склад, находящо се в 

подземен паркинг, разположен 

в сграда с идентификатор 

67653.918.45 по кадастрална 

карата на гр.Смолян, актуван с 

Акт за публична общинска 

собственост № 1041/13.06.2012 

г. , вписан в службата по 

вписвания с Акт № 136, том ІІІ, 

дело № 567/19.06.2012 г. с вх.№ 

1005/2012, парт.№ 17516 

Наем 

ОС.ННИ.20.06-3 
25.06.2020-

25.06.2025 
помещение 

общински имот -помещение с 

площ 20.50 кв.м,  находящо се  

на първи етаж в сграда с 

идентификатор  49014.501.417.1 

разположена в   поземлен имот 

с идентификатор 49014.501.417 

с начин на трайно ползване за 

текстилна промишленост, 

трайно предназначение на 

територията - урбанизирана, 

актувана   с Акт за частна 

общинска собственост 

№1611/04.08.2011 г. вписан в 

службата по вписвания под 

№200,том ІV,н.д.831, 

вх.р.1333/09.08.2011 г. 

Наем 

ОС.ННИ.20.06-4 
25.06.2020-

25.06.2025 

производствена 

дейност 

част от общински имот -  част 

от общински имот помещение 

за производствена дейност с 

площ 45 кв.м., находящо се в 

УПИ III –Училище,кв. 17 по 

плана на с.Могилица,община 

Смолян,разположено на I –ви 

етаж в бивш пансион с обща 

площ 63 кв.м. актуван с АОС № 

62/21.01.1998 г. 

Наем 

ОС.ННИ.20.06-5 
26.06.2020-

26.06.2023 
терен 

Общински имот –  терен № 1 за 

поставяне на временен обект с 

площ – 20,40 кв.м., терен № 2 за 

поставяне на временен обект  с 

площ – 23,75 кв.м., терен № 3 за 

поставяне на временен обект с 

площ – 28,80 кв.м, находящи се 

в поземлен имот с 

идентификатор № 

83274.501.246, по Кадастрална 

Наем 
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карта и Кадастрални регистри 

на с. Широка лъка, общ. 

Смолян, съгласно одобрена 

схема по  чл.56 от ЗУТ. 

ОС.ННИ.20.06-6 
26.06.2020-

26.06.2030 
покриви 

Чости от покривнопространство 

на сгради с идентификатори 

 67653.922.44.1 

67653.918.43.12 

67653.918.17.6 

67653.934.394.1 

67653.934.226.5 

Наем 

ОС.ННИ.20.06-7 
26.06.2020-

26.06.2030 
Момина вода 

сграда с идентификатор 

49014.18.71.1 със застроена 

площ: 372 кв.м. на два етажа, 

предназначение:курортна 

туристическа сграда и сграда с 

идентификатор 49014.18.71.2 

със застроена площ: 35 кв.м. на 

един етаж, предназначение: 

постройка за допълващо 

застрояване, ведно с поземлен 

имот с идентификатор 

49014.18.71  с площ  48066 

кв.м, вид територия 

Урбанизирана, НТП Друг вид 

земеделска земя, с. 

Момчиловци, м. 

Кашкавалницата, Заповед за 

одобрение на КККР № РД-18-

53/27.08.2010 г. на 

Изпълнителен директор на 

АГКК, актувани с Акт за 

публична общинска 

собственост  №1159/11.09.2015 

г. вписан в служба по 

вписвания с акт № 52, том VI, 

дело № 722 от 2015 г.вх.№ 

2065/16.09.2015 г. 

Наем на 

нежилищен 

имот след 

конкурс - 

помещения 

ОС.ННИ.20.07-1 
03.07.2020-

03.07.2025 
здравни услуги 

помещение  № 310 с площ 15,78 

кв.м., за здравни услуги, 

находящо се в самостоятелен 

обект с идентификатор 

67653.917.623.5, с 

предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

Наем 
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ОС.ННИ.20.07-2 
08.07.2020-

08.07.2030 
Конака 

масивна сграда  с 

идентификатор 67653.919.160.1 

със застроена площ 402 кв.м. на 

два етажа, масивна сграда   с 

идентификатор 67653.919.160.2  

със застроена площ 90 кв.м. на 

два етажа  и  втори етаж от 

масивна сграда  с 

идентификатор 67653.919.160.3  

със застроена площ 183 кв.м., 

находящи се в поземлен имот с 

идентификатор 67653.919.160, 

УПИ V-Творческа база на 

КИК,кв. 13 по плана на 

гр.Смолян, кв.Райково, 

Актувани с акт за частна 

общинска собственост  № 

1377/24.07.2008 г., вписан  в 

службата по вписвания с № 32, 

том X , н.д.2207, вх.рег. 

№2585/21.08.2008 г 

Наем 

ОС.ННИ.20.07-3 
23.07.2020-

23.07.2025 
обществна тоалетна 

част от общински имот - част от 

общински имот - Обществена 

тоалетна с площ 47 кв.м., 

находяща се под моста на кино 

„Дружба „  кв.166 УПИ.І-

Озеленяване, по ПУП на 

гр.Смолян, актувана с акт за 

частна общинска собственост 

№514/26.11.2001г., вп. в сл. по 

вписвания с № 18, том І н.д.21 

от 12.01.2005 г. стр.19 

Наем 

С.ННИ.20.07-4 
24.07.2020-

24.07.2025 
офиси 

част от общински имот - 

помещение за офис с площ 23 

кв.м., находящо се на V-ти етаж 

в самостоятелен обект с 

идентификатор  

67653.917.623.5, с 

предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

Наем 

ОС.ННИ.20.07-5 
27.07.2020-

27.07.2025 

стоматологичен 

кабинет 

Общински имот – 

стоматологичен кабинет с площ 

16,90 кв.м., самостоятелен 

санитарен възел с площ 2,59 

кв.м., приемна с площ 9,10 

Наем 
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кв.м., находящи се на първия 

етаж в масивна сграда, 

построена в неурегулиран 

околовръстен полигон на с. 

Ровина, община Смолян, 

актувана с Акт за публична 

общинска собственост № 

1012/13.10.2008 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №122, том ХIІ, н.д. 

2748, вх. регистър 

3189/14.10.2008г., 

ОС.ННИ.320.07-6 
27.07.2020-

27.07.2025 
здравни услуги 

част от общински имот - 

помещение № 306 с площ 16,17 

кв.м., за здравни услуги, 

находящо се в самостоятелен 

обект с идентификатор 

67653.917.623.5, с 

предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

Наем 

ОС.ННИ.20.07-7 
28.07.2020-

28.07.2023 
терен 

общински имот -  част от 

общински имот -  терен  с площ 

8 кв.м., за поставяне на 

преместваем обект за търговия 

разположен между кв.17 и кв.36 

по плана на с. Могилица, 

Община Смолян, съгласно 

одобрена схема по чл. 56 от 

ЗУТ. 

Наем 

ОС.ННИ.20.07-8 
30.07.2020-

30.07.2025 
офиси 

част от общински имот - 

помещения №512 и №513 с 

обща площ 30,06 кв.м., за 

административен офис на 

фирма със стопанска дейност, 

етаж V-ти в сграда 

„Стоматологична 

поликлиника“, разположена в 

имот кад. №67653.917.623 по 

кадастрална карта на гр. 

Смолян, одобрена със заповед 

№РД-18-14/10.05.2005г. на 

Изпълнителния директор на 

АГКК, с начин на трайно 

ползване: ниско застрояване, за 

който е отреден УПИ III-

Наем 
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Окръжна стоматологична 

поликлиника, кв. 231 по ПУП 

на гр. Смолян, бул. „България“ 

№24, актуван с Акт за частна 

общинска собственост 

№1588/14.04.2011 год., вписан 

в Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

ОС.БПП.20.09-1 
23.09.2020-

23.09.2030 
библиотека 

1.1 Помещение  № 31 с площ 

22,42 кв.м., находящо се  трети 

етаж, 

 второ  ниво   в самостоятелен   

обект с идентификатор 

67653.915.333.1.9, в сграда с 

идентификатор 67653.915.333.1, 

разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.333, 

Урегулиран поземлен имот І – 

Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. 

Смолян, община Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1902/14.07.2017 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №103, том ІV, н.д. 

424 от 2017г. за обособяване на 

библиотечен пункт - филиал 

към Регионална Библиотека 

„Николай Вранчев“ гр.Смолян . 

Право на 

управление 

- помещения 

ОС.ННИ.20.09-1 
30.09.2020-

30.09.2023 
стоматологични услуги 

част от общински имот - 

помещениe № 107 с обща площ  

14,81 кв.м., за  

стоматологични услуги, 

находящо се в самостоятелен 

обект с идентификатор 

67653.917.623.5 с 

предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена   в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян, одобрена 

със заповед №РД-18-

14/10.05.2005г. на 

Изпълнителния директор на 

АГКК, с начин на трайно 

ползване: ниско застрояване, от 

който е отреден УПИ ІІІ – 

Окръжна стоматологична 

поликлиника, кв. 231 по плана 

на гр. Смолян, актуван с Акт за 

частна общинска собственост 

№ 1588/14.04.2011 год., вписан 

в Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

Наем 
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ОС.ННИ.20.10-1 
01.10.2020-

01.10.2023 
терен 

част от общински имот -  терен 

за поставяне на стационарен 

временен обект с площ  4 кв.м. 

за продажба на цветя, находящ 

се в поземлен имот с 

идентификатор 67653.917.627 

по кадастрална карта на 

гр.Смолян, съгласно одобрена 

схема по чл. 56 от ЗУТ 

разположен на стълбите към 

Стоматологична поликлиника 

Наем 

ОС.ННИ.20.10-2 
07.10.2020-

07.10.2025 
стоматологични услуги 

част от общински имот - 

помещение  № 307 с площ 15,19  

кв.м., за стоматологични 

услуги, находящо се в 

самостоятелен обект с  

дентификатор 67653.917.623.5, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

Наем 

ОС.ННИ.20.10-3 
07.10.2020-

07.10.2025 
офис 

част от общински имот - 

помещение № 314 с площ 15,02 

кв.м., за офис, находящо се в 

самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.1, 

с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по кадастрална 

карта на гр. Смолян от който е 

отреден УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

Наем 

ОС.ННИ.20.10.4 
13.10.2020-

13.10.2023 
терен 

Общински имот – терен за 

поставяне на преместваем 

обект, като елемент 

 от градското обзавеждане за 

продажба на закуски и 

сладкарски изделия с площ 20 

Наем 
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кв.м., по одобрена схема по чл. 

56 от ЗУТ от 06.06.2014г., 

находящ се в гр. Смолян, бул. 

„България“ №22 (южната част 

на ОУ „Иван Вазов“), в 

поземлен имот с идентификатор 

67653.917.617 по кадастрална 

карта на гр. Смолян, одобрена 

със Заповед РД-18-

14/10.05.2005 г. на 

изпълнителния директор на 

АГКК, образуващ УПИ I – За 

училище, кв. 1 по ПУП на гр. 

Смолян, актуван с Акт за 

публична общинска 

собственост №122/18.12.1998 г. 

ОС.ННИ.20.10-5 
16.10.2020-

16.10.2025 
услуги на населението 

част от общински имот - 

помещение № 2 с площ 9,30 

кв.м., за услуги на населението, 

находящо се на първо ниво в 

самостоятелен   обект с 

идентификатор 

67653.915.333.1.9, в сграда с 

идентификатор 67653.915.333.1, 

разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.333, 

Урегулиран поземлен имот І – 

Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. 

Смолян, община Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

1902/14.07.2017 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №103, том ІV, н.д. 

424 от 2017г. 

Наем 

ОС.ННИ.20.10-6 
16.10.2020-

16.10.2023 
терен 

част от общински имот -  терен 

за поставяне на стационарен 

временен обект с площ  18 кв.м. 

за услуги на населението и 4 

кв.м обслужваща площ, 

находящ се в поземлен имот с 

идентификатор 67653.921.122  

по кадастрална карта на 

гр.Смолян, съгласно одобрена 

схема по чл. 56 от ЗУТ. 

Наем 

ОС.ННИ.20.10-7 
16.10.2020-

16.10.2025 
здравни услуги 

общински имот помещение № 2 

за здравни услуги ,находящо ес 

на ІІ-ри етаж в сграда с ид. 

67547.501.326.1 

Наем 

ОС.ННИ.20.10-8 
19.10.2020-

19.10.2025 

щанд за пакетирани  

закуски 

част от фоайе на II-ри етаж в 

сграда с идентификатор 

67653.921.182.2  за поставяне 

на щанд за пакетирани закуски 

и напитки с площ 15 кв.м. 

находящи се  в поземлен имот с 

идентификатор 67653.921.182 

по кадастрална карта на гр. 

Смолян, целия с площ 15187 

Наем 
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кв.м. с Акт за публична 

общинска собственост № 1031/ 

27.10.2011 г., вписан  в 

службата по вписвания под № 

161, том VІ,н.д. 1174 с вх.№ 

1853/28.10.2011 г., с начин на 

трайно ползване: комплексно 

застрояване, от който е 

образуван УПИ V-

Политехническа гимназия, кв. 

85 по плана на гр.Смолян, кв. 

Райково 

ОС.ННИ.20.10-9 
22.10.2020-

22.10.2025 
кафе машина 

ситуирана  в сервизно 

помещение западна част на ІV-

ти етаж  в административната 

сграда на Община Смолян с 

идентификатор  

67653.918.43.12,  разположена в 

п.и. с идентификатор 

67653.918.43 с адрес: 

гр.Смолян,  бул. „България” № 

12, УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. 

Смолян – Ц.Ч. актувана с Акт 

за общинска собственост № 

430/15.01.2001 год. вписан в 

Службата по вписвания –

Смолян под № 154, том І, н.д. 

179,вх.регистър 285 от 

15.03.2004 г. 

Наем 

191 
ОС.ННИ.20.04-

7 

01.04.2021 

- 

01.04.2022 

Агрегатна база -склад 

част от общински имот – 

Агрегатна база,  с площ 220,00  

кв.м., за складова база , 

находяща се в  поземлен имот с 

идентификатор 67653.924.156 , 

с предназначение: сграда на 

транспорта, актувана с Акт за 

частна общинска собственост  

№ 298/29.06.2000 година 

Наем 

192 
ОС.ННИ.21.01-

1 

05.01.2021 

- 

05.01.2026 

перално , обслужваща 

дейност 

част от общински имот - 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.917.623.7.4, с адрес бул. 

"БЪЛГАРИЯ" № 24, ет. 1, 

обект перално с 

предназначение за обслужваща 

дейност за битови услуги, бр. 

нива 1, с  площ  262.62 кв. м, 

(за услуги на населението), 

находящ се в сграда с 

идентификатор  

67653.917.623.7 разположена в 

поземлен имот с 

идентификатор  

№67653.917.623 по 

кадастрална карта на гр. 

Смолян, съгласно схема №15-

518733-18.06.2020 г., актуван с 

Акт за частна общинска 

Наем 
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собственост № 1588/14.04.2011 

год., вписан в Служба по 

вписванията – Смолян под 

№80, том ІІІ, н.д. ,502, вх. 

регистър 791/17.05.2011г. 

193 
ОС.ННИ.21.01-

6 

08.01.2021 

- 

08.01.2026 

офис № 510  в 

стоматологична 

поликлиника 

част от общински имот - 

помещение №510 с обща площ 

14,85 кв.м., за 

административен офис на 

фирма със стопанска дейност, 

етаж V-ти в сграда 

„Стоматологична 

поликлиника“, разположена в 

имот кад. №67653.917.623 по 

кадастрална карта на гр. 

Смолян, одобрена със заповед 

№РД-18-14/10.05.2005г. на 

Изпълнителния директор на 

АГКК, с начин на трайно 

ползване: ниско застрояване, за 

който е отреден УПИ III-

Окръжна стоматологична 

поликлиника, кв. 231 по ПУП 

на гр. Смолян, бул. „България“ 

№24, актуван с Акт за частна 

общинска собственост 

№1588/14.04.2011 год., вписан 

в Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 

Наем 

194 
ОС.ННИ.21.01-

2 

08.01.2021 

- 

08.01.2024 

тото пункт разположев 

в западната част в п.и. 

67653.925.476 

Общински имот –  Терен с 

площ 15 кв.м разположен в 

западната част в поземлен имот 

с идентификатор  

67653.925.476 по кадастрална 

карта на гр.Смолян за 

поставяне на павилион  за тото-

пункт, по одобрена схема по 

чл.56 от ЗУТ. 

Наем 

195 
ОС.ННИ.21.01-

3 

08.01.2021 

- 

08.01.2024 

тото пункт в кв.Райково 

ул. Коста Аврамиков 

Общински имот –  Терен с 

площ 16 кв.м разположен в 

западната част в поземлен имот 

с идентификатор  

67653.922.656 по кадастрална 

карта на гр.Смолян за 

поставяне на павилион  за тото-

пункт, по одобрена схема по 

чл.56 от ЗУТ. 

Наем 

196 
ОС.ННИ.21.01-

4 

08.01.2021 

- 

08.01.2024 

тото пункт ТПК Братан 

Шукеров 

Общински имот –  Терен с 

площ 16 кв.м разположен в 

западната част в поземлен имот 

с идентификатор  

67653.915.266 по кадастрална 

карта на гр.Смолян за 

Наем 
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поставяне на павилион  за тото-

пункт, по одобрена схема по 

чл.56 от ЗУТ. 

197 
ОС.ННИ.21.01-

5 

08.01.2021 

- 

08.01.2024 

тото пункт 

бул.България до 

жил.блок  № 46 

Общински имот –  Терен с 

площ 20,50 кв.м разположен в 

западната част в поземлен имот 

с идентификатор  67653.934.18 

по кадастрална карта на 

гр.Смолян за поставяне на 

павилион  за тото-пункт, по 

одобрена схема по чл.56 от 

ЗУТ. 

Наем 

198 
ОС.ННИ.21.01-

7 

08.01.2021 

- 

08.01.2026 

склад с. Стойките 

общежитие 

част от общински имот - 

помещение за склад находящо 

се в сграда с идентификатор 

69345.100.219.1, с адрес с. 

Стойките, община Смолян с  

площ  40,00 кв. м, (за склад), 

разположена в поземлен имот с 

идентификатор  

69345.100.219.1 по кадастрална 

карта на с.Стойките, съгласно 

скица на поземлен имот  №15-

493123-12.11.2015 г., и договор 

за безвъзмездно прехвърляне 

право на собственост от 

15.06.2015 г. с вх.№1637 , 

вх.регистър   1661/23.07.2015 

г.,акт № 40,том V, дело 

587/2015 г. 

наем 

199 
ОС.ННИ.21.01-

8 

08.01.2021 

- 

08.01.2031 

терен за поставяне на 

зарядна колонка за 

електромобил 

общински имот - терен №2 с 

площ  3 кв.м. за поставяне на 

DC зарядна колонка за 

електрически превозни 

средства  с мощност не по-

малко от 50 киловата, 

находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 67653.934.225  

по кадастрална карта на 

гр.Смолян, съгласно одобрена 

схема по чл. 56 от ЗУТ 

Наем 

200 
ОС.ННИ.21.03-

1 

05.03.2021 

- 

05.03.2026 

офис на 4 етаж 

част от общински имот - 

помещение за офис с площ 

23,67 кв.м., находящо се  на IV-

ти етаж в самостоятелен обект 

с идентификатор 

67653.917.623.3, с 

предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, 

разположена в имот кад. 

№67653.917.623 по 

кадастрална карта на гр. 

Смолян от който е отреден 

УПИ ІІІ – Окръжна 

стоматологична поликлиника, 

кв. 231 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

Наем 
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1588/14.04.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 

791/17.05.2011г.. 

201 
ОС.ННИ.21.03-

3 

11.03.2021 

- 

11.03.2024 

терен за вестници и 

списания Св.Висарион 

Смолянски 

терен с площ 4 кв.м. за 

поставяне на павилион за 

продажба на  вестници и 

списания  /до църквата Св. 

Висарион Смолянски  /  в 

поземлен имот с 

идентификатор 67653.934.225 

по одобрена схема по чл. 56 от 

ЗУТ от 07.10.2020 г. 

Наем 

202 
ОС.ННИ.21.03-

4 

11.03.2021 

- 

11.03.2024 

Терен за продажба на 

вестници и списания 

кв.Устово 

Общински терен  с площ 4 

кв.м. за поставяне на павилион 

за продажба на вестници и 

списания   в западната част в 

поземлен имот с 

идентификатор  67653.925.476   

по КК на кв.Устово по 

одобрена схема  по чл. 56 от 

ЗУТ от 27.10.2020 г. 

Наем 

203 
ОС.ННИ.21.03-

5 

11.03.2021 

- 

11.03.2024 

терен за поставяне на 

павилон з авестници  

исписания  на моста на 

кино Дружба 

общински имот терен с площ 4 

кв.м. за поставяне на павилион 

за продажба на вестници и 

списания  /на моста на кино 

Дружба  /  в поземлен имот с 

идентификатор 67653.934.266 

по одобрена схема по чл. 56 от 

ЗУТ от 07.10.2020 г. 

Наем 

204 
ОС.ННИ.212.03

-6 

11.03.2021 

- 

11.03.2024 

терен за поставяне на 

павилион за вестници и  

списания 

Общински имот с площ 4 кв.м. 

за поставяне на павилион за 

продажба на вестници и 

списания  /до сградата на 

БТС,кв.Райково /  в поземлен 

имот с идентификатор 

67653.920.284 по одобрена 

схема  по чл. 56 от ЗУТ от 

07.10.2020 г. 

Наем 

205 
ОС.ННИ.21.03-

2 

15.03.2021 

- 

15.03.2026 

офис № 514 

част от общински имот - 

помещение №514 с обща площ 

13,68 кв.м., за 

административен офис на 

фирма със стопанска дейност, 

етаж V-ти в сграда 

„Стоматологична 

поликлиника“, разположена в 

имот кад. №67653.917.623 по 

кадастрална карта на гр. 

Смолян, одобрена със заповед 

№РД-18-14/10.05.2005г. на 

Изпълнителния директор на 

АГКК, с начин на трайно 

ползване: ниско застрояване, за 

който е отреден УПИ III-

Окръжна стоматологична 

поликлиника, кв. 231 по ПУП 

наем 
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на гр. Смолян, бул. „България“ 

№24, актуван с Акт за частна 

общинска собственост 

№1588/14.04.2011 год., 

206 
ОС.ННИ.21.04-

1 

02.04.2021 

- 

02.04.2031 

терен за поставяне на 

стационарен временен 

обект 

временно и възмездно ползване 

за срок от 10 (десет) години -

терен за поставяне на 

стационарен временен обект с 

площ  6 кв.м. за извършване на 

услуги на населението, 

находящ се в поземлен имот с 

идентификатор 39181.1.882 по 

Кадастрална карта на 

с.Кошница, съгласно одобрена 

схема по чл. 56 от ЗУ 

Наем 

207 С.ННИ.21.04-2 

19.04.2021 

- 

19.04.2024 

терен за поставяне на 

стационарен временен 

обект за бързо 

обслужване 

терен за поставяне на 

стационарен временен обект за 

бързо обслужване с площ 30 

кв.м., находящ се в поземлен 

имот с идентификатор 

67653.921.835  по кадастрална 

карта на гр.Смолян, съгласно 

одобрена схема по чл. 56 от 

ЗУТ 

Наем 

208 
ОС.ННИ.21.04-

3 

20.04.2021 

- 

20.04.2023 

сграда за услуги на 

населението 

част от общински имот - сграда 

с идентификатор 

00597.501.757.1 с площ 43,00 

кв.м., за услуги на населението 

или еквивалентно на него, 

разположена в поземлен имот с 

идентификатор 00597.501.757, 

по кадастралната карта на с. 

Арда, община Смолян, 

актувана с Акт за частна 

общинска собственост № 

1223/09.03.2007 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №179, том ІII, н.д. 

656 вх.№ 835/14.03.2007 г 

Наем 

209 
ОС.ННИ.19.10-

5 

21.10.2021 

- 

21.10.2022 

терен за поставяне на 

временен обект за 

склад 

Общински терен -  терен за 

поставяне на временен обект – 

тип павилион, за склад, с площ 

30 кв.м., съгласно одобрена 

схема  по чл. 56 от ЗУТ, 

находящ се  в с. Широка лъка, 

УПИ VІ –За групови стопански 

сгради, ПИ с ид.83274.501.4 по 

кадастрална карта на с.Широка 

лъка. 

Наем 

210 
ОС.ННИ.21.04-

4 

27.04.2021 

- 

27.04.2031 

Валдорфско обучение 

помещения за разкриване на 

Ателие за работа с деца с 

образователна цел с обща 

използваема площ 134,64 кв.м. 

находящи се в сграда с  

идентификатор 67653.914.404.1 

и част от поземлен имот с 

идентификатор 67653.914.404, 

УПИ XІ- Детски комплекс, 

Наем 



 

 

80 

кв.24, ул. Г.С.Раковски по 

кадастрална карта и 

кадастрални регистри на гр. 

Смолян,  актувана с акт за 

публична общинска 

собственост № 80/19.03.1998 г., 

201 
ОС.ННИ.21.04-

5 

01.05.2021 

- 

29.04.2026 

Обществен център 

с.Гела 

самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 

14605.501.150.1.1  за  

Обществен център (сутерен) с 

площ 345,70 кв.м., находящ се 

в сграда № 1, разположена в 

поземлен имот  с 

идентификатор 14605.501.150 с 

предназначение за култура и 

обществена дейност; 

Самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 

14605.501.150.1.4 за 

информационен център с обща 

площ 97,76 кв.м., находящ се в 

сграда №1, разположена  в 

поземлен имот с 

идентификатор 14605.501.150   

с предназначение за култура и 

обществена дейност  и общи 

части включващи коридор и 

санитарен възел с площ 50 

кв.м, всичките разположени в 

ПИ  с идентификатор 

14605.501.150 по кадастрална 

карата на с.Гела, община 

Смолян, съгласно скица на 

поземлен имот №15-349491-

14.08.2015 г.  с  акт за 

публична общинска 

собственост № 1040/ 

13.06.2012 г., вписан в с 

службата по вписвания с акт № 

135/том ІІІ, дело 566 от 

19.06.2012 г. с вх.№ 1004/2012 

г. парт.№ 18920/18921, 

наем 

212 
ОС.ННИ.21.05-

1 

17.05.2021 

- 

17.05.2031 

сграда в парк Устово 

сграда с идентификатор  

67653.925.155.8, със застроена 

площ – 71 кв.м. на един етаж, 

находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 67653.925.155 с 

площ 7395 кв.м. с начин на 

трайно предназначение на 

територията, Урбанизирана, кв. 

26, УПИ ІХ-занаятчийска 

чаршия, по плана на кв. 

Устово, Община Смолян, целия 

имот актуван с акт за публична 

общинска собственост № 

1057/29.10.2012 г., вписан в 

службата по вписвания с акт 

№176, том VІ, дело №1205 от 

Наем 
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2012 г. с вх.№ 2012/30.10.2012 

г., 

213 
ОС.ННИ.21.05-

3 

25.05.2021 

- 

25.05.2026 

склад в кметство с. 

Влахово 

общински имот - складово 

помещение  с  площ  48,00 кв. 

м, разположено в сграда  с 

идентификатор  

11572.933.143.1, построена в 

поземлен имот с 

идентификатор  11572.933.143 

по кадастрална карта на с. 

Влахово, актувана с акт за 

частна общинска собственост 

№ 1665/06.07.2012 г. вписан в 

сл. по вписвания с акт №48, 

том  IV, дело № 681 от 2012 с 

вх.№1158/06.07.2012 г. 

парт.№19171,19172 

Наем 

214 
ОС.ННИ.21.05-

2 

21.05.2021 

- 

21.05.2031 

DC Зарядна колонка зая 

електрически превозни 

средства 

общински имот -  терен с площ 

3 кв.м. за поставяне на DC 

зарядна колонка за 

електрически превозни 

средства  с мощност не по-

малко от 50 киловата, 

находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 67653.1.669 по 

кадастрална карта на 

гр.Смолян, к.к. Пампорово, 

съгласно одобрена схема по чл. 

56 от ЗУТ 

Наем 

215 
ОС.ННИ.21.05-

5 

28.05.2021 

- 

28.05.2024 

терен за поставяне на 

стационарлен временен 

обект за бързо 

обслужване 

Общински терен  за поставяне 

на стационарен временен обект 

за бързо обслужване с площ 10 

кв.м., находящ се в поземлен 

имот с идентификатор 

67653.91.437  по кадастрална 

карта на гр.Смолян, съгласно 

одобрена схема по чл. 56 от 

ЗУТ 

наем 

216 
ОС.ННИ.21.06-

1 

04.06.2021 

- 

04.06.2026 

помещение № 2 за 

производство в с. 

Стража 

част от общински имот - 

помещение № 2, находящо се 

на І-ви етаж, с обща площ 56 

кв.м. за производствена 

дейност, разположено в 

масивна сграда с 

идентификатор № 

69585.100.151.1, попадаща в 

п.и. с ид. 69585.100.151, с. 

Стража, околовръстен полигон, 

актувана с АОС № 

1115/07.05.2013 г., вписан в 

службата по вписвания  с акт 

№ 97,том ІІІ, дло,№ 502 от 

2013 г. парт.№ 

22672,22673,22674. 

Наем 

217 
ОС.ННИ.21.06-

3 

01.06.2021 

- 

01.06.2026 

ОФИС НА ФК 

РОДОПА 

част от общински имот - 

помещение № 505 за офис с 

площ 20,88 кв.м. и общи части 

19,60 кв.м., находящо се в 

Наем 
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самостоятелен обект на 

административната сграда на 

Община Смолян с 

идентификатор  

67653.918.43.13.5,  

разположена в п.и. с 

идентификатор 67653.918.43 с 

адрес: гр.Смолян,  бул. 

„България” № 12, УПИ І, кв. 6 

по ПУП на гр. Смолян – Ц.Ч. 

актувана с Акт за общинска 

собственост № 430/15.01.2001 

год. вписан в Службата по 

вписвания –Смолян под № 154, 

том І, н.д. 179,вх.регистър 285 

от 15.03.2004 г., 

218 
ОС.ННИ.21.07-

1 

08.07.2021 

- 

08.07.2026 

търговски обект в 

Младежки дом 

част от общински имот - 

помещение № 1 за търговска 

дейност с площ 18 кв.м.и 

обслужващо помещение № 2 с 

площ 9 кв.м,  находащи се в 

сграда с идентификатор 

67653.934.226.5 по кадастрална 

карта на гр. Смолян,  

разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.934.226, 

образуващ УПИ І-Младежки 

дом, кв. 9 по ПУП на гр. 

Смолян –ц.ч.,  актуван с Акт за 

частна общинска собственост 

№1837/26.05.2015г., вписан в 

службата по вписвания под № 

181, том ІІІ, н.д.467 от 2015 г., 

вх.№ 1200/29.05.2015 г., 

парт.№ 30535/ 14864, 

наем 

219 
ОС.ННИ.21.06-

2 

03.06.2021 

- 

03.06.2026 

помещение в сграда 

Ретранслаторна 

станция  Полковник 

Серафимово 

част от общински имот - сграда 

с идентификатор 57282.20.5.1 

(Ретранслаторна станция ) и 2 

антенно фидерни системи 

(АФС) разположени на антенна 

кула от тръбен тип, всичките 

находащи се в  поземлен имот 

с идентификатор   57282.20.5 

по кадастралната карта на с. 

Полковник Серафимово, 

Община Смолян, акувани с 

АОС № 1027/21.06.2011 г. 

вписан в сл. по вписвания под 

№ 95/ том ІV, н.д. 717, № 1159 

от 11.07.2011 г. стр. 

14903,14904 

Наем 

220 
ОС.ННИ.21.07-

2 

20.07.2021 

- 

20.07.2031 

зарядна колонка за 

електромобил №5 

общински имот - терен  № 5 за 

поставяне на  DC зарядна  

станция за електрически 

превозни средства с  мощност 

не по-малко от 50 киловатчаса 

(kWh)  с площ  3 кв.м., 

находяща се в поземлен имот с 

Наем 
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идентификатор 67653.925.390  

по кадастрална карта на 

гр.Смолян, съгласно одобрена 

схема по чл. 56 от ЗУТ. 

221 
ОС.ННИ.21.07-

3 

20.07.2021 

- 

20.07.2031 

зарядна колонка за 

електромобили № 4 

общински имот - терен  № 4 за 

поставяне на  DC зарядна  

станция за електрически 

превозни средства с  мощност 

не по-малко от 50 киловатчаса 

(kWh)  с площ  3 кв.м., 

находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 67653.925.493  

по кадастрална карта на 

гр.Смолян, съгласно одобрена 

схема по чл. 56 от ЗУТ 

Наем 

222 
ОС.ННИ.21-07-

4 

20.07.2021 

- 

20.07.2031 

зарядна колонка за 

електромобили № 3 

общински имот - терен  № 3 за 

поставяне на  DC зарядна  

станция за електрически 

превозни средства с  мощност 

не по-малко от 50 киловатчаса 

(kWh)  с площ  3 кв.м., 

находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 67653.910.341  

по кадастрална карта на 

гр.Смолян, съгласно одобрена 

схема по чл. 56 от ЗУТ. 

Наем 

223 
ОС.ННИ.21.09-

1 

27.09.2021 

- 

27.09.2031 

помещение № 15  в 

театъра 

част от общински имот - 

помещение № 15 с площ 76,68 

кв.м. за услуги на населението 

или еквивалентно на него, 

находящо се в подземен 

паркинг, разположен в имот с 

идентификатор 67653.918.45 по 

кадастрална карата на 

гр.Смолян, актуван с Акт за 

публична общинска 

собственост № 1041/13.06.2012 

г. , вписан в службата по 

вписвания с Акт № 136, том ІІІ, 

дело № 567/19.06.2012 г. с 

вх.№ 1005/2012, парт.№ 17516 

Наем 

224 
ОС.ННИ.21.10-

1 

01.11.2021 

- 

28.10.2026 

склад № 2 

част от общински имот – 

помещение №  2 за склад с 

площ  38 кв.м., находящо се в 

сграда Кметство със застроена 

площ 209 кв.м. на три етажа, 

кв.23, УПИ ІІ-ОНС,пл.№ 98 по 

плана на с. Ряка, актувана с 

Акт за общинска собственост 

№ 469/26.04.2001 г. под №  

75,том Х,н.д. 2135,вх.рег. 2760/ 

№ 469/27.ХІІ.2001 г. стр.19. 

Наем 

225 
ОС.ННИ.21.10-

2 

01.11.2021 

- 

28.10.2026 

СКЛАД № 1 

общински имот - част от 

общински имот – помещение 

№ 1 за склад с площ  50 кв.м., 

находящо се в сграда Кметство 

със застроена площ 209 кв.м. 

на три етажа, кв.23, УПИ ІІ-

наем 
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ОНС,пл.№ 98 по плана на с. 

Ряка, актувана с Акт за 

общинска собственост № 

469/26.04.2001 г. под №  75,том 

Х,н.д. 2135,вх.рег. 2760/ № 

469/27.ХІІ.2001 г. стр.19. 

226 
ОС.ННИ.21.10-

3 

01.11.2021 

- 

27.10.2026 

помещение за търговия 

в с. Влахово 

общински имот - помещение за 

търговия с  обща площ  38,00 

кв. м, разположено в сграда  с 

идентификатор  

11572.933.143.1, построена в 

поземлен имот с 

идентификатор  11572.933.143 

по кадастрална карта на 

с.Влахово, актувана с акт за 

частна общинска собственост 

№ 1665/06.07.2012 г. вписан в 

сл. по вписвания с акт №48, 

том  IV, дело № 681 от 2012 с 

вх.№1158/06.07.2012 г. 

парт.№19171,19172 

Наем 

227 
ОС.ННИ.21.11-

1 

01.11.2021 

- 

01.11.2026 

кабинет № 202 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.917.623.7.45 (шест седем 

шест пет три точка девет едно 

седем точка шест двe три точка 

седем точка четири пет) със ЗП 

18.05 /осемнадесет цяло и пет 

стотни/ кв.м. предназначение 

на самостоятелния обект: за 

здравни и социални услуги, 

брой нива на обекта:1, обект 

202, разположен на етаж: 2 в 

сграда с идентификатор 

67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с 

идентификатор 67653.917.623, 

ведно с 0.63% идеални части от 

общите части на сградата, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

2092/06.07.2021 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №1489,  акт № 75, 

том V, н.д. 257, вх. регистър 

1501/09.07.2021г. 

Наем 

228 
ОС.ННИ.21.11-

2 

01.11.2021 

- 

01.11.2026 

ПОМЕЩЕНИЕ № 203 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.917.623.7.46 (шест седем 

шест пет три точка девет едно 

седем точка шест двe три точка 

седем точка четири шест) със 

ЗП 16.91 /шестнадесет цяло и 

деветдесет и едно стотни/ кв.м. 

предназначение на 

самостоятелния обект: за 

здравни и социални услуги, 

брой нива на обекта:1, обект 

наем 
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203, разположен на етаж: 2 в 

сграда с идентификатор 

67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с 

идентификатор 67653.917.623, 

ведно с 0.57% идеални части от 

общите части на сградата, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

2093/06.07.2021 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №1500,  акт № 86, 

том V, н.д. 268, вх. регистър 

1511/09.07.2021г. 

229 
ОС.ННИ.21.11-

3 

01.11.2021 

- 

01.11.2026 

помещение № 112 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.917.623.7.17 (шест седем 

шест пет три точка девет едно 

седем точка шест двe три точка 

седем точка едно седем) със ЗП 

16.91 /шестнадесет цяло и 

деветдесет и едно стотни/ кв.м. 

предназначение на 

самостоятелния обект: за 

здравни и социални услуги, 

брой нива на обекта:1, обект 

112, разположен на етаж: 1 в 

сграда с идентификатор 

67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с 

идентификатор 67653.917.623, 

ведно с 0.57% идеални части от 

общите части на сградата, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

2080/05.07.2021 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №1496,  акт № 82, 

том V, н.д. 264, вх. регистър 

1507/09.07.2021г. 

Наем 

 ОС.ННИ.21.11-

4 

01.11.2021 

- 

01.11.2026 

помещение № 118 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.917.623.7.10 (шест седем 

шест пет три точка девет едно 

седем точка шест двe три точка 

седем точка едно нула) със ЗП 

22.73 /двадесет и два цяло и 

седемдесет и три стотни/ кв.м. 

предназначение на 

самостоятелния обект: за 

здравни и социални услуги, 

брой нива на обекта:1, обект 

118, разположен на етаж: 1 в 

сграда с идентификатор 

67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с 

идентификатор 67653.917.623, 

ведно с 0,77% идеални части от 
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общите части на сградата, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

2086/05.07.2021 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №1499,  акт № 85, 

том V, н.д. 267, вх. регистър 

1510/09.07.2021г. 

230 
ОС.ННИ.21.11-

5 

01.11.2021 

- 

01.11.2026 

помещение № 115 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.917.623.7.12 (шест седем 

шест пет три точка девет едно 

седем точка шест двe три точка 

седем точка едно двe) със ЗП 

29.78 /двадесет и девет цяло и 

седемдесет и осем стотни/ кв.м. 

предназначение на 

самостоятелния обект: за 

здравни и социални услуги, 

брой нива на обекта:1, обект 

115, разположен на етаж: 1 в 

сграда с идентификатор 

67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с 

идентификатор 67653.917.623, 

ведно с 1,01% идеални части от 

общите части на сградата, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

2083/05.07.2021 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №1485,  акт № 71, 

том V, н.д. 253, вх. регистър 

1497/09.07.2021г. 

Наем 

231 
ОС.ННИ.21.11-

6 

01.11.2021 

- 

01.11.2026 

помещение № 106 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.917.623.7.23 (шест седем 

шест пет три точка девет едно 

седем точка шест двe три точка 

седем точка двe три) със ЗП 

16.91 /шестнадесет цяло и 

деветдесет и едно стотни/ кв.м. 

предназначение на 

самостоятелния обект: за 

здравни и социални услуги, 

брой нива на обекта:1, обект 

106,  разположен на етаж: 1 в 

сграда с идентификатор 

67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с 

идентификатор 67653.917.623, 

ведно с 0,57% идеални части от 

общите части на сградата, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

2074/02.07.2021 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №1445,  акт № 50, 

Наем 
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том V, н.д. 240, вх. регистър 

1460/06.07.2021г. 

232 
ОС.ННИ.21.11-

7 

01.11.2021 

- 

01.11.2026 

помещение № 104 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.917.623.7.19 (шест седем 

шест пет три точка девет едно 

седем точка шест двe три точка 

седем точка едно девет) със ЗП 

17.07 /седемнадесет цяло и 

седем стотни/ кв.м. 

предназначение на 

самостоятелния обект: за 

здравни и социални услуги, 

брой нива на обекта:1, обект 

104, разположен на етаж: 1 в 

сграда с идентификатор 

67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с 

идентификатор 67653.917.623, 

ведно с 0,58% идеални части от 

общите части на сградата, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

2072/01.07.2021 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №1443,  акт № 48, 

том V, н.д. 238, вх. регистър 

1458/06.07.2021г. 

наем 

233 
ОС.ННИ.21.11-

8 

01.11.2021 

- 

01.11.2026 

помещение № 102 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.917.623.7.15 (шест седем 

шест пет три точка девет едно 

седем точка шест двe три точка 

седем точка едно пет) със ЗП 

16.91 /шестнадесет цяло и 

деветдесет и едно стотни/ кв.м. 

предназначение на 

самостоятелния обект: за 

здравни и социални услуги, 

брой нива на обекта:1, обект 

102, разположен на етаж: 1 в 

сграда с идентификатор 

67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с 

идентификатор 67653.917.623 

ведно с 0,57% идеални части от 

общите части на сградата, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

2070/29.06.2021 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №1441,  акт № 46, 

том V, н.д. 236, вх. регистър 

1456/06.07.2021г. 

Наем 

234 
ОС.ННИ.21.11-

9 

01.11.2021 

- 

01.11.2026 

помещение № 101 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

67653.917.623.7.14 (шест седем 

шест пет три точка девет едно 

Наем 
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седем точка шест двe три точка 

седем точка едно четири) със 

ЗП 18.50 /осемнадесет цяло и 

петдесет стотни/ кв.м. 

предназначение на 

самостоятелния обект: за 

здравни и социални услуги, 

брой нива на обекта:1, обект 

101, разположен на етаж: 1 в 

сграда с идентификатор 

67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с 

идентификатор 67653.917.623, 

ведно с 0,63% идеални части от 

общите части на сградата 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 

2068/18.06.2021 год., вписан в 

Служба по вписванията – 

Смолян под №1365,  акт № 

189, том ІV, н.д. 213, вх. 

регистър 1380/28.06.2021г. 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

 

Прогнозен списък на имотите общинска собственост подходящи за  управление и разпореждане 

(отдаване под наем ) 

 

№ по 

ред 

ИМОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ 

1.  Самостоятелни обекти  находящи се в сграда Стоматологична 

поликлиника, разположена в   в поземлен имот с идентификатор 

67653.917.623 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Смолян   

Отдаване под наем 

Право на ползване  

2.  Помещения находящи се в сградата на Община Смолян с административен 

адрес, гр.Смолян, бул.”България„ № 12 участващ в УПИ І, кв.6 по плана 

на гр. Смолян Ц.Ч., актувани с акт за публична общинска собственост № 

430/ 15.01.2001 година  

Отдаване под наем 

Право на управление 
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3.  Помещения частна общинска собственост разположени в самостоятелен 

обект с идентификатор 67653.915.333.1.8 , находящи се в сграда с 

идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.91-5.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, 

кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община Смолян,  АОС № 1901/14.07.2017 г. 

Отдаване под наем 

Право на ползване  

4.  Самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9 , находящ се в 

сграда с идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 

155 по ПУП на гр. Смолян, община Смолян , актуван с АОС № 1902/ 

14.07.2017 г. 

Отдаване под наем 

5.  Помещения находящи се в сграда на РДТ Николай Хайтов разположени в 

имот с идентификатор 67653.918.45 по кадастрална карата на гр.Смолян, 

актуван с Акт за публична общинска собственост № 1041/13.06.2012 г. , 

вписан в службата по вписвания с Акт № 136, том ІІІ, дело № 

567/19.06.2012 г. с вх.№ 1005/2012, парт.№ 17516; 

Отдаване под наем 

Право на управление 

6.  Помещения  находящи се в подземен паркинг, разположен в имот с 

идентификатор 67653.918.45 по кадастрална карата на гр.Смолян, актуван 

с Акт за публична общинска собственост № 1041/13.06.2012 г. , вписан в 

службата по вписвания с Акт № 136, том ІІІ, дело № 567/19.06.2012 г. с 

вх.№ 1005/2012, парт.№ 17516; 

 

Отдаване под наем 

7.  Поземлен имот с идентификатор 67653.922.66 – Спортен комплекс 

„Септември”, УПИ ІІ – Стадион, кв. 95 по плана на гр. Смолян, кв. 

Райково  

Отдаване под наем 

8.  Имот №3 с площ 113 кв.м., кв. 22 по плана на с. Кошница, община 

Смолян, ведно с масивна сграда със застроена площ 35 кв.м., при 

граници: от две страни улици, УПИ I – Автобусна спирка, актуван с Акт 

за общинска собственост №188/15.09.1999г. 

Отдаване под наем 

9.  Помещение за склад към магазин  на І-ви ет. в комбинирана сграда 

с.Селище   имот пл.№ 74 с площ  15 кв.м. 

Отдаване под наем 

10.  Помещение за магазин  на І-ви ет. в комбинирана сграда с.Селище   имот 

пл.№ 74 с площ  20 кв.м. 

Отдаване под наем 

11.  Помещение за склад на ІІ-ри етаж в комбинирана сграда с.Селище, имот 

пл.№ 74 с площ 15 кв.м. 

Отдаване под наем 

12.  Помещение за услуги на населението, на ІІ-ри етаж от масивна сграда, в 

УПИ – Озеленяване, кв. 72 по ПУП на с. Смилян  с площ 200 кв.м.     

Отдаване под наем 

13.  100 паркоместа Отдаване под наем 

14.  Сграда с идентификатор 57282.20.5.1 (Ретранслаторна станция ) и  

антенно фидерна система (АФС) разположени на антенна кула от тръбен 

тип, всичките находащи се в  поземлен имот с идентификатор   57282.20.5 

по кадастралната карта на с. Полковник Серафимово, Община Смолян, 

акувани с АОС № 1027/21.06.2011 г. вписан в сл. по вписвания под № 95/ 

том ІV, н.д. 717, № 1159 от 11.07.2011 г. стр. 14903,14904, 

Отдаване под наем 
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15.  Обществена тоалетна със застроена площ 47 кв.м., находяща се в УПИ I – 

Озеленяване, кв.166 по ПУП на гр. Смолян, актувана с Акт за частна 

общинска собственост №514/26.11.2001г., вписан в Служба по 

вписванията под №18, том I, н.д. 21, вх. Регистър №28 от 12.01.2005г.  

Отдаване под наем 

16.  Поземлен имот с идентификатор 67653.934.226 с площ 4427, ведно с 

масивна сграда с идентификатор 67653.934.226.5 със застроена площ 1461 

кв.м., УПИ I – Младежки дом кв.9 по ПУП на гр. Смолян – Н.Ц., актуван 

с Акт за частна общинска собственост № 1837/26.05.2015г 

Отдаване под наем 

Право на полазване 

17.  Част от общински имот публична общинска собственост –  пешеходен 

подлез, гр. Смолян, кв. Райково, актуван с акт № 70/20.02.1998 г. с обща 

площ 148,03 кв.м. при граници гл.пътна комуникация, р. Черна и улици. 

Отдаване под наем 

18.  Сграда с идентификатор 67547.501.1426.5 на един етаж с площ 80 кв.м. 

разположена в п.и. с идентификатор  67547.501.1426 по к.к. на с. Смилян, 

актувана с АОС №1864/26.04.2016 г. , вписана в службата по вписвания с 

вх.№ 986, акт № 180, том III, дело № 422 от 2016 г. вх. № 

1001/27.04.2016,парт.  № 34402 

Отдаване под наем 

19.   Сграда с идентификатор 67547.501.1426.4  на един етаж с площ 55 кв.м.  

разположена в п.и. с идентификатор  67547.501.1426 по к.к. на с. Смилян, 

актувана  АОС№ 1863/26-04.2016 г. вписана в службата по вписвания с 

вх.№ 985, акт № 179, том III, дело № 421 от 2016 г. вх. № 1000/27.04.2016 

,парт. № 34401 

Отдаване под наем 

20.  Част от първи  и втори етаж , целия трети и четвърти етаж от сграда с ид. 

67654.501.418.1 със застроена площ 540 кв.м. на 4 етажа, с 

предназначение: общежитие, находящо се в имот с идентификатор 

67654.501.418 с площ 2572 кв.м. по кадастрална карта с. Смилян, община 

Смолян съгласно скица с №15-533650-27.10.2017 г. от СГКК – гр.Смолян, 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за обект комплекс за образование, при граници: имот с 

идентификатор 67547.501.1637, имот с ид. 67547.501.1636, имот с ид. 

67547.501.1486, имот с ид. 67547.501.417. 

актувани с АОС №236/16.02.2000 г. 

Отдаване под наем 

Право на управление 

21.  Поземлен имот с идентификатор № 67653.918.166 с площ18728 кв.м. с 

трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: За топлоенергийно производтство,ведно с масивни сгради за 

енергопроизводство с идентификатори № 67653.918.166.1 със ЗП -91 

кв.м.,   №67653.918.166.2 със ЗП- 268 кв.м.; №67653.918.166.3 със ЗП- 166 

кв.м.; №67653.918.166.4 със ЗП- 189 кв.м.; №67653.918.166.5 със ЗП- 465 

кв.м.;  №67653.918.166.6 със ЗП-871 кв.м.; №67653.918.166.7 със ЗП-23 

кв.м., предназначение: друг вид сграда за обитаване; №67653.918.166.8 

със ЗП-196 кв.м., предназначение: административна, делова сграда; 

№67653.918.166.9 със ЗП-110 кв.м., предназначение: промишлена сграда; 

№67653.918.166.10 със ЗП-79 кв.м., предназначение: складова база, 

склад., ведно с топлопреносна мрежа нанесена върху кадастралната карта 

на гр. Смолян / Топлоцентралата /. 

Отдаване под наем 

22.  Поземлен имот с идентификатор  69345.100.219, с площ 5295 кв.м., по 

кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с.Стойките, 

Отдаване под наем 
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одобрени със Заповед № РД-18-8/16.02.2006 г. на изпълнителния 

директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,  

представляващ урбанизирана територия с начин на трайно ползване – за 

ниско застрояване (до 10 м.)  заедно с построената в него сграда с 

идентификатор  69345.100.219.1, по КККР на с.Стойките, функционално 

предназначение – друг вид обществена сграда, брой етажи – 2, със 

застроена площ 483 кв. м., / Общежитие / 

23.  Поземлен имот с идентификатор  69345.101.116, с площ 5475 кв.м., 

заедно с построените в него сгради по кадастралната карта и 

кадастралните регистри (КККР) на с.Стойките, представляваш п.и.  с ид. 

69345.101.116.1 със застроена площ 767 кв.м. ; едноетажна сграда с ид. 

69345.101.116.2 със застроена  площ  56 кв.м. ;и едноетажна сграда с ид. 

69345.101.116.3 със застроена площ 199 кв.м.  / Училищна сграда / . 

Отдаване под наем 

24.  Поземлен имот с идентификатор 83274.501.221 целия с площ 2173 кв.м. с 

начин на трайно ползване : за обект комплекс за социални грижи; трайно 

предназначение на територията :урбанизирана,ведно с масивни сгради с 

ид. 83274.501.221.1 със застроена площ 261 кв.м. на 2 етажа ; МС с ид. 

83274.501.221.2 със застроена площ 135 кв.м. на 2 етажа ; МС с ид. 

83274.501.221.3 със застроена площ 56 кв.м. на 1 етаж ; МС с ид. 

83274.501.221.4 със застроена площ 221 кв.м. на 1 етаж по К.К  на с. 

Широка лъка; актуван с акт за частна общинска собственост № 

1744/14.01.2014 г. вп.сл. по вписвания с акт№ 56,том I,дело 38 от 2014 

г.,вх.№80/15.01.2014 г. 

Отдаване под наем 

Право на ползване 

 

25.  Поземлен имот с идентификатор 67653.918.167 с площ 33708 кв.м.  

находящ се в местност Табаково /старо име Момчовица  /с трайно 

предназначение на територията :урбанизирана, начин на трайно ползване : 

ниско застрояване  по КККР на гр.Смолян, с построените в него сгради 

както следва: 

1.Сграда с ид. 67653.918.167.1 със застроена площ 456,00 кв.м.  с 

предназначение гараж; 

2.Сграда с ид. 67653.918.167.2 със застроена площ 459,00 кв.м. с 

предназначение гараж  

3.Сграда с ид. 67653.918.167.3 със застроена площ 227,00 кв.м. с 

предназначение склад; 

4.Сграда с ид. 67653.918.167.4 със застроена площ 300,00 кв.м. с 

предназначение склад  

5.Сграда с ид. 67653.918.167.5 със застроена площ 384,00 кв.м. с 

предназначение склад 

6.Сграда с ид. 67653.918.167.6 със застроена площ 386,00 кв.м. с 

предназначение склад 

7.Сграда с ид. 67653.918.167.7 със застроена площ 193,00 кв.м. с 

предназначение склад 

8.Сграда с ид. 67653.918.167.8 със застроена площ 377,00 кв.м. с 

предназначение склад 

9.Сграда с ид. 67653.918.167.9 със застроена площ 309,00 кв.м. с 

предназначение склад 

10.Сграда с ид. 67653.918.167.10 със застроена площ 227,00 кв.м. с 

предназначение склад 

Отдаване под наем 
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11.Сграда с ид. 67653.918.167.11 със застроена площ 148,00 кв.м. с 

предназначение склад 

12.Сграда с ид. 67653.918.167.12 със застроена площ 138,00 кв.м. с 

предназначение Административна сграда  

13.Сграда с ид. 67653.918.167.13 със застроена площ 17,00 кв.м. с 

предназначение / ГСМ / 

14.Сграда с ид. 67653.918.167.14 със застроена площ 587,00 кв.м. с 

предназначение гараж 

26.  1. Поземлен имот с идентификатор 81520.501.1 по кадастралната         карта 

и кадастралните регистри на с. Чокманово, с площ 5444 (пет хиляди 

четиристотин четиридесет и четири) кв.м., представляващ урбанизирана 

територия с начин на трайно ползване: за обект комплекс за образование, 

заедно с построените в имота шест сгради,   а именно:  

1. Сграда с идентификатор 81520.501.1.1 с предназначение: общежитие – 

четириетажна, масивна сграда, със застроена площ 343 (триста 

четиридесет и три) кв.м., построена през 1992 г.; 

2. Сграда с идентификатор 81520.501.1.2 с предназначение: сграда за 

образование – двуетажна, масивна, със застроена площ 482 (четиристотин 

осемдесет и два) кв.м., построена през 1950 г.; 

3. Сграда с идентификатор 81520.501.1.3 с предназначение: постройка на 

допълващото застрояване – двуетажна, масивна, със застроена площ 154 

(сто петдесет и четири) кв.м., построена през 1960 г.; 

4.  Сграда с идентификатор 81520.501.1.4 с предназначение: хангар, депо, 

гараж – едноетажна, масивна, със застроена площ 173 (сто седемдесет и 

три) кв.м, построена през 1960 г.; 

5.Сграда с идентификатор 81520.501.1.5 с предназначение: 

административна, делова сграда – двуетажна, масивна, със застроена площ 

67 (шестдесет и седем) кв.м., построена през 1940 г.;  

6. Сграда с идентификатор 81520.501.1.6 с предназначение: постройка на 

допълващото застрояване – едноетажна, масивна, със застроена площ 66 

(шестдесет и шест) кв.м., построена през 1970 г. / бивше общежитие  и 

училище/ 

Отдаване под наем 

27.  Поземлен имот с идентификатор 81520.501.244 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Чокманово, с площ 356 (триста петдесет и 

шест) кв.м., представляващ урбанизирана територия  с начин на трайно 

ползване: за обект комплекс за образование, заедно с построената в имота 

сграда за образование с идентификатор 81520.501.244.1 – двуетажна 

масивна, със застроена площ 92 (деветдесет и два) кв.м., построена през 

1950 г., / Административна сграда/ 

Отдаване под наем 

28.  Помещение за кафе с площ 95,51 кв.м. и тоалетни с площ 21,66 кв.м., 

разположени в сграда с идентификатор 67653.934.394.1, находяща се  в п.и.  

с идентификатор 67653.934.394 по кадастрална карта на 

гр.Смолян,образуващ УПИ III–Плувен басейн кв.170 по плана на 

гр.Смолян,одобрен със заповед № 1425/21.11.1983 г., актувани с акт за 

публична общинска собственост № 110/18.11.1998 г. 

Отдаване под наем 

29.  Стадион с обща площ 6548 кв.м., ведно със едноетажна съблекалня със 

застроена площ 48 кв.м., находящ се в  УПИ І, имот пл. № 222, кв. 49 по 

плана на с. Петково, общ. Смолян; при граници: от две страни река, от две 

Право на управление 
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страни гора, актуван с Акт за публична общинска собственост 

№341/18.08.2000 год.  

30.  Част от сграда ІІ-ри етаж, находяща се в п.и. 67653.920.139 по кад.карта на 

гр.Смолян, ул.Шипка № 29 с площ 84 кв.м. актувана с АОС № 

5/11.02.1997 г. на ул.”Шипка” № 29, гр.Смолян. 

Отдаване под наем 

Право на ползване  

31.  Сграда с идентификатор 67654.501.1426.5 на един етаж   с площ 80 кв.м. 

разположена в п.и. с идентификатор  67654.501.1426 по к.к. на с. Смилян, 

актувана с АОС №1864/26.04.2016 г. , вписана в службата по вписвания с 

вх.№ 986, акт № 180, том III, дело № 422 от 2016 г. вх. № 

1001/27.04.2016,парт.  № 34402 

Отдаване под наем 

32.  Сграда с идентификатор 67654.501.1426.4  на един етаж с площ 55 кв.м.  

разположена в п.и. с идентификатор  67654.501.1426 по к.к. на с. Смилян, 

актувана  АОС№ 1863/26-04.2016 г. вписана в службата по вписвания с 

вх.№ 985, акт № 179, том III, дело № 421 от 2016 г. вх. № 1000/27.04.2016 

,парт. № 34401 

Отдаване под наем 

33.   

Стоматологичен кабинет  в с.Славеино с площ 13,80 кв м и обслужващо 

помещение  с площ 17 кв. м 

Отдаване под наем 

34.  Помещение за здравни услуги в здравна служба, УПИ ІІ, кв. 43 по ПУП на 

с.Стойките 24 кв.м. 

Отдаване под наем 

35.  Помещение за здравни услуги на І етаж в сградата на здравна служба, 

находяща се в УПИ ІІ – Здравен дом, пл. №223, кв. 43 по ПУП на с. 

Стойките  с площ 32 кв.м.  

Отдаване под наем 

36.  Помещения за офиси, находящи  се в масивна сграда с идентификатор 

83274.501.381.1, с предназначение: административна, делова сграда, 

попадаща в имот с идентификатор 83274.501.383, по кадастрална карта на 

с. Широка  лъка, образуващ УПИ V- За СОНС и ПТТ, кв. 22, актувана с  

АОС № 427/01.01.2001 г. 

Отдаване под наем 

37.  Обществена тоалетна  със застроена площ 50 кв.м. на един етаж 

разположена в поземлен имот с идентификатор 83274.501.246, по КККРна  

с. Широка лъка   

Отдаване под наем 

38.  Автоматична метеорологична станция  монтирана в имот №003001 по 

КВС на землище с. Чеплетен 

Право на ползване   

39.  Поземлен имот с публична общинска собственост с идентификатор 

67653.1.1000 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Смолян с площ от 484,00 (четиристотин осемдесет и четири.) кв.м и, 

актуван с Акт за публична общинска собственост № 1258/10.03.2021 год., 

вписан в Служба по вписванията – Смолян под №500, том IІ, н.д. 101, вх. 

регистър 509/15.03.2021г.  

Отдаване под наем 
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40.  Комбинирани вендинг машини Отдаване под наем 

41.  Административна сграда на два етажа: на първи етаж магазин, на втори 

етаж Кметство,застр.площ 73 кв.м., находяща се в УПИ I-1 по плана на 

с.Кокарово,общ.Смолян, актувана с АОС 720/24.06.2004 г. с вх.№ 186/том 

VI н.д. 1359/04 с вх.рег.№1827/05.10.2004 г. 

Отдаване под наем 

42.  Масивна сграда на два етажа: II-ри етаж общинско помещение , 

застр.площ -72 кв.м. , находящо се в УПИ II-5,кв.3 по плана на с. 

Орешец,общ.Смолян, актувано с АОС № 721/25.06.2004 г.,вписан в сл. по 

вписвания с вх.№ 192/том VI,н.д.1365 с вх.№ 1833/05.10.2004 г. 

Отдаване под наем 

43.  Поземлен имот с идентификатор 11572.933.143 с площ 527 с трайно 

предназначение на територията :Урбанизирана,начин на трайно 

ползвана:За административна сграда ,ведно с масивна сграда с 

идентификатор 11572.923.143.1 на два етажа със застроена площ 187 кв.м. 

с предназначение: Административна,делова сграда ,актувана с АОС № 

1665/06.07.2012 г. вписан в сл. по вписвания с акт № 48,том I, дело 

681/2012 вх.№ 1158/06.07.2012 г. парт.№ 19171,19172. 

Отдаване под наем 

44.  Части от училищна сграда със застроена площ -705 кв.м и части от 

Пансион със засторена площ 230 кв.м.,масивна конструкция на два 

етажа,актувана с АОС № 62/21.01.-1998 г по плана на с.Могилица. 

Отдаване под наем 

45.  Кметство (Сграда за административни нужди)  застроена площ 302 кв.м. 

масивна конструкция, на 2 етажа,находяща се в с.Могилица,  УПИ IV-

Кметство,кв.17,имот пл.№ 170, актуван с АОС № 61/21.01.1998 г. 

Отдаване под наем 

46.  Комплексна обществена сграда : със застроена площ 185 кв.м.,на 2 етажа с 

изба,I-ви етаж –търговско помещение, II-ри – Кметство,ФЗП, находящо се 

в  с. Лъка, УПИ II-За комплексна обществена сграда в кв.13, имот пл.№ 

65,66,67,74,62 ,актувана с АОС № 71/20.02.1998 г.  

Отдаване под наем 

47.  Части от училищна сграда със застроена площ 544 кв.м.на 3 

етажа,находяща се в с. Левочево , УПИ XXI-Училище в кв.13, актувана с 

АОС № 242/22.03.2000 г. 

Отдаване под наем 

48.  Имот с площ 175 кв.м. , ведно с двуетажна масивна сграда със застроена 

площ 85 кв.м. в околовръстен полигон на с. Градът, актувана с АОС № 

1535/13.09.2010 г. 

Отдаване под наем 

49.  Втори етаж и стълбищна клетка от масивна сграда построена в УПИ I- 

магазин, кв.7, по плана на с.Писаница с площ  218,41 кв.м., актувана с 

АОС № 594/29.11.2002 г. 

Отдаване под наем 

50.  Комплексна обществена сграда:застр.площ-395 кв.м. I корпус (от юг) на 2 

етажа (I ет.  ресторант, смесен магазин,  II-ри етаж –читалище) II-ри 

корпус (от север ) на три етажа( I и II ет.) – детска градина, III ет.кметство 

,ФЗП, находяща се в с. Подвис ,УПИ XVIII-Кметство 

Отдаване под наем 
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,поща,търговия,детска градина в кв. 21,имот пл. 112 ,актувана с АОС № 

151/31.03.1999 г.   

51.  Комбинирана сграда :застроена площ 320 кв.м., находяща се в                        

с. Тикале, имот пл.№ 35 по плана с. Тикале, актувана с 

АОС550/20.06.2002г.,вписан в сл. по вписвания с вх.№ 105,том 

II,н.д.345/04 с вх.рег.533/19.04.2004г. 

Отдаване под наем 

52.  Училищна сграда, със застроена площ 250 кв.м. на 2 етажа,работилница 54 

кв.м. застр.площ на 1 етаж,тоалетни 21 кв.м. застр.площ, находяща се в 

имот пл. № 69 целия с площ 1460 кв.м., актувана с АОС № 198/08.10.1999 

г.   

Отдаване под наем 

53.  Имот пл.№ 41 с площ 85 кв.м. ,двуетажна масивна сграда със застроена 

площ 85 кв.м. на I-ви етаж Магазин, II –ри етаж – Помещение, находящ се 

в имот пл. № 41 ,м. Равнище,с. Търън, актуван  с АОС № 

849/18.02.2005г.,вписан в сл. по вписвания с вх. № 175 том II, н.д. 412 с вх. 

Рег. № 531/24.02.2005 г. стр.19. 

Отдаване под наем 

54.  ½ от УПИ XVI-5 и  II –ри етаж от масивна сграда със застроена площ от 

155 кв.м., находяща се в УПИ XVI-5, кв.2 по ПУП на с. Търън, 

общ.Смолян, актувана с АОС № 766/16.11.2004 г. 

Отдаване под наем 

55.  УПИ V- За обществено обслужване ,кв.14 по ПУП на с. 

Кошница,общ.Смолян с площ от 1052 кв.м. Масивна сграда на два етажа 

застр. площ 188 кв.м.,находяща се в УПИ V-За обществено обслужване, 

кв.14 по ПУП на с. Кошница, актувана  с АОС1076/08.05.2006 г. с акт .№ 

62,том V н.д.983/2006  с вх. рег. 1229/10.05.2006 г.,парт. 19 

Отдаване под наем 

56.  Административна сграда със застроена площ 302 кв.м. с дворно място 

1560 кв.м., находяща се в с. Петково, УПИVIII-СОНС, БКП,МВР,ДКМС и 

поща в кв.50 , част от имоти пл.№285 и 284, актувана с АОС № 

136/11.02.1999 г. 

Отдаване под наем 

57.  УПИ VII –Културен дом с площ 1245 кв.м., масивна сграда на два етажа с 

площ 320 кв.м. , находяща се в с. Петково, кв.50, УПИ VII –Културен дом, 

283, актуван с АОС№ 1533/07.09.2010 г. вписан в сл. по вп.156,том V,н.д. 

988 ,с вх. рег. 1480/07.10.2010 г. ,парт.11542,.11543 . 

Отдаване под наем 

58.  Имот кад.№ 5 в околовръстен полигон на м. Славейковци,  с. Петково , 

общ.Смолян с площ 202 кв.м.; Масивна сграда  на два етажа: застроена 

площ  96 кв.м. , актувана с АОС 1054/30.03.2006 г. ,вписан в сл. по вп. с 

акт . 141, том.IIIн.д. 625,вх.рег. 802/04.04.2006 г. 

Отдаване под наем 

59.  

Имот кад.№ 15 в околовръстен полигон на м. Орловци към с. Петково с 

площ  94 кв.м.,Масивна сграда на два етажа и изба със застр.площ 56,20 

кв.м.,актуван с АОС № 1055/30.03.2006 г. вписан в сл. по вп. с  акт № 

140/,том III,н.д.624 с вх.рег.801/04.04.2006 г.  

Отдаване под наем 

60.  

Помещение в Кметство и Читалище със застр.площ 120 кв.м. ,на 1 етаж с 

УПИ 550 кв.м. , находящо се в с. Белев дол, в околовръстен полигон , 

актуван с АОС № 317/27.07.2000 г.  

Отдаване под наем 
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61.  

Част от общински имот – обособено помещение с площ    25 кв.м.  за 

продажба на  закуски и сладкарски изделия, находящо се  в п.и. с 

идентификатор 67653.914.315, V ОУ „Юрий Гагарин „ул. Георги Кирков 

№ 10, гр.Смолян, УПИ VІ-Училище,  кв. 41 по плана на гр. Смолян,  

Отдаване под наем 

62.  

Част от общински имот – обособено помещение 

 с площ 9 кв.м  за продажба на закуски и сладкарски изделия , находящо се 

на партерен етаж в югоизточната част на сграда с идентификатор 

73777.104.242.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Търън, 

мах.Лехчище, община Смолян, кв.15,УПИ V-училище  

Отдаване под наем 

63.  

Общински имот – част от училищна сграда  СУ“ Св.Св. Кирил и 

Методий“, гр.Смолян, находяща     се в п.и. с  идентификатор 

67653.915.345 - Помещение за продажба на закуски и сладкарски изделия 

(Закусвалня-син бар) , находящо се в самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.915. 345.11, разположено в Централен корпус I- 

партерен етаж . 

Отдаване под наем 

64.  Терен за поставяне на преместваем обект-павилион 

за продажба на закуски и сладкарски изделия, по одобрена схема по чл. 56 

от ЗУТ от 16.10.2014 г. находящ се в ОУ „Стою Шишков” гр.Смолян, 

кв.Устово, ПИ 67653.924.204 

Отдаване под наем 

65.  Сграда  с  идентификатор  68000.502.74.2  разположена в поземлен имот с 

идентификатор 68000.502.74  по КККР на с. Солища , община Смолян, както 

следва: 

помещения на  първи и втори етаж с обща площ 176 кв.м. находящи се  в 

масивна сграда Читалище и кметство, актувана с Акт за общинска 

собственост    №1054 /16.07.2012 г. вписан в сл.по вписвания с акт №163, 

том IV, дело 795 от 2012г., партида №19551 (Читалище и кметство ).  

Отдаване под наем 

Право на управление 

66.  Читалище със застроена площ 180 кв.м. на два етажа , находящо се в п.и. с 

идентификатор 69256.500.54 , актувано с АОС № 465/17.04.2001 г.  

Отдаване под наем 

67.  Част  от училищна сграда с площ от 625 кв. м находяща  се в УПИ ІІІ, кв. 

46, пл. 222 І и ІІ ет. с обща  площ 373 кв. м.и обслужващи помещения с 

обща  площ 252 кв. м. – с. Широка  лъка 

Право на управление 

68.  Терени за поставяне на временни обекти по одобрена схема от Гл.архитект 

по чл. 56 от ЗУТ 

Отдаване под наем 

69.  Площи за поставяне на самопродаващи  машини за топли напитки  Отдаване под наем 

70.  Площи за поставяне на самопродаващи  машини за пакетирани закуски   Отдаване под наем 

71.  Вещи частна общинска собственост  Отдаване под наем 

72.  Агрегатна база състояща се от 2 бр. метални халета със застроена площ-

432 кв. м. и 612 кв. м., площ на целия парцел-8170 кв. м., идентификатор 

на ПИ по КККР на гр. Смолян 67653.924.156, в парцела се намират  Сграда 

с идентификатор 67653.924.156.4 със застроена площ 209 кв. м., брой 

етажи:1, предназначение: сграда с обслужващи функции и Сграда с 

Отдаване под наем 
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идентификатор 67653.924.156.3 със застроена площ 25 кв. м., брой 

етажи:1, предназначение: гараж; Адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ДАП-

Автобаза, м. Махмутица; актувана с АОС №298/29.06.2000 г., 

73.  Централен склад, общежитие, магазин, представляващ масивна сграда на 

2/два/ етажа със застроена площ-337 кв. м. в ПИ с идентификатор 

67653.924.326.1 по КККР на гр. Смолян, на адрес: гр. Смолян, кв. Устово, 

ул. „Пазарска“  №15А; с акт за общинска собественост  №294/29.06.2000 

г., 

Отдаване под наем 

 

74.  „Хотел-общежитие“ представляващ 2-ри/втори/ етаж от масивна сграда 

със застроена площ-322 кв. м. в ПИ 67653.925.151 по КККР на гр. Смолян 

с площ-469 кв. м., Адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Тракия“ № 51; и 

самостоятелен обект с идентификатор 67653.925.151.2 с площ 27 кв. м., 

находящ се на първи етаж с АОС №293/29.06.2000 г., 

Отдаване под наем 

Право на упарвление  

75.  Част от общински имот – находящ се на бул.България № 85 в 

„Административна сграда/Автогара/“   разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.258 представляваща  3/три/ етажна масивна 

сграда;актувана с АОС №396/02.10.2000 г., 

Отдаване под наем 

76 Поземлен имот с идентификатор 67653.921.43 с площ1436 кв. м, ведно с 

полумасивна  сграда с  площ 216 кв. / Ч-ще"Балкански просветител- 

1871"Райково / 

Право на управление 

77 Поземлен имот с идентификатор  67653.915.273, кв. 153, УПИ ІІ /Ч-ще"Хр. 

Ботев-1871"- Смолян / 

Право на управление 

78 Поземлен имот с  идентификатор  67653.925.122, с площ 869 кв. м, кв. 24, 

УПИ І /Ч-ще"К. Маджаров-1866"-Устово/ 

Право на управление 

79 Сграда  за  култура и изкуство, п. и с идентификатор 81520.501.502, кв. 16, 

УПИ VІІ / Ч-ще"Хр. Ботев-1892"- с. Чокманово / 

 

Право на управление 

80 Общински имот находящ се в кв. 27, УПИ -І- Читлище, съвет и поща, 

ведно с двуетажна масивна сграда / читалище/ със застр. Площ 627 кв. м.  

/Ч-ще"Извор  - 1920"- с. Арда/  

 

Право на управление 

81 Общински имот разположен в УПИ VІІІ за  читалище, кв. 11, пл. № 88 по 

ПУП на с. Бостина /Ч- ще "Просвета- 1946"  с. Бостина / 

 

Право на управление 

82 Общински имот находящ се в сграда Кметство и Читалище със застроена  

площ 120 кв. м., на 1  етаж, дворно място  (застр. и незастр.) 550 кв. м. Ч- 

ще " Светлина - 1982" с. Белев  дол 

 

Право на управление 

83 Общински имот публична  общинска собственост, Разположен на І-ви 

етаж  в масивна сграда  с идентификатор 14605.501.150.1, с площ 391 кв. 

м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 14605.501.150, с площ 

1871 кв.м., кв. 27, УПИ ІІІ - Читалище, с АОС № 1040/13.06.2012 г., 

Право на управление 
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вписан в агенцията  по вписвания с Акт № 135, том ІІІ, дело 

566/19.06.2012 г., вх. № 1004/2012, парт. № 18920, 18921. /Ч- ще " 

Съзнание- 1929"  

с. Гела / 

 

84 Имот  частна  общинска собственост, разположен в част от І-ви   етаж на 

масивна сграда със  застр. площ – 188 кв. м., УПИ V - За обществено 

обслужване, кв. 14 по ПУП на с. Кошница, с АОС № 1076/08.05.2006, 

вписан в агенцията по вписвания  с Акт № 62, том V, н. д.983/2006, вх. № 

1829/10.05.2006 г.,  парт. 19. /Ч- ще " Бр. Шукеров - 1959" 

с. Кошница / 

Право на управление 

85 Част от имот публична  общинска собственост, находящ се в околовръстен 

полигон с обща  площ – 260 кв. м., с АОС № 308/26.07.2000 г. / Ч- ще " Бр. 

Шукеров - 1960" 

с. Катраница / 

Право на управление 

86 Имот находящ се в УПИ - І- читалище в кв. 41, имот 223, със 

 застроена площ 295 кв. м , дворно  място-  1625 кв. м.  /Ч- ще "Зора - 

1956" с. Кутела  / 

Право на управление 

87 Помещения на трети етаж в училищна  сграда, УПИ ХХІ 

-училище, в кв. 13, имот пл. № 352 ,застроена  площ 544 кв. м., площ на 

парцела 1250 кв. м. /Читалище "Развитие - 1919" с. Левочево/ 

 

Право на управление 

88 Имот публична общинска собственост находящ се в кв. 36, УПИ ІІ- 

Читалище, имот с пл. № 160  с обща  площ на имота -1915 кв. м., застроена 

площ- 415 кв. м. / Ч- ще "България - 1937" с. Могилица 

Право на управление 

89 Сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 49014.501.394, с 

площ 1387  кв.м.,  трайно предназначение на територията: урбанизирана,  с 

начин  на трайно ползване:  ведно с масивни сгради с идентификатори: 

- 49014.501.394.1 със застроена  площ 387 кв. м., на три  етажа, с 

предназначение:  Сграда за  култура и изкуство 

- 49014.501.394.2 със застроена  площ 159 кв. м., на два  етажа, с 

предназначение: Сграда за  култура и изкуство 

- 49014.501.394.3 със застроена  площ  37 кв. м., на един етаж, с 

предназначение: постройка за  допълващо застрояване 

- 49014.501.394.4 със застроена  площ 9 кв. м., на един  етаж, с 

предназначение: постройка за  допълващо застрояване 

- 49014.501.394.5 със застроена  площ 6 кв. м., на един  етаж, с 

предназначение: постройка за  допълващо застрояване,  

с местонахождение - с. Момчиловци, кв. 46, ул.”Елица” № 7,  с АОС  № 

1047/25.06.2012 г., вписан в агенцията по вписвания с Акт № 25, том ІV, 

дело 658/2012,  вх. № 1126/02.07.2012 г.,  парт. № 19117, 19118, 19120, 

19122, 19124, 19125. 

Право на управление 

90 Сграда разположена в кв. 13 ,имот с пл. № 265 по плана  на с. Мугла             

/Ч- ще "Г. С. Раковски -1947" с. Мугла / 

 

Право на управление 
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91 Общински имот находящ се в кв. 25 а, УПИ І -  полумасивна сграда със 

застроена площ от 228 кв. м. и площ на  парцела 1090 кв. м. / Читалище 

"Отец Паисий - 1926" с. Полковник Серафимово / 

Право на управление 

92 Имот публична общинска собственост, представляваща музей / стара 

училищна сграда / с обща площ 875 кв.м. , със застр. Площ 282 кв.м. на с 

местонахождение на имота с. Петково , парцел IХ, кв. 27 ,пл.№ 295, АОС 

№ 338/18.08.2000 г.   /Ч- ще "Хр.Попконстантинов - 1923" с. Петково / 

 

Право на управление 

93 Общински имот находящ се в част от масивна сграда със застроена  площ 

395 кв. м., корпус І, етаж 2-ри, кв. 21, УПИ ХVІІІ - кметство, поща, 

търговия, детска градина, актувана с АОС  № 1051/06.07.2012, вписан в 

службата по  вписвания с Акт № 49, том ІV, дело № 682 от 2012, вх. № 

1159/06.07.2012 г., парт. № 19173, 19174./ Ч- ще "Момчил  юнак - 1997" с. 

Подвис / 

 

Право на управление 

94 Общински имот находящ се в кв. 23, парцел Х- Културен дом, пл. № 151 

по ЗРП на с. Сивино, общ. Смолян, със застроена  площ – 330 кв. м., с 

площ на парцела 1155 кв. м., с АОС  № 442/05.03.2001  г. / Ч- ще "Иван 

Вазов - 1948" с. Сивино / 

Право на управление 

95 Общински имот - Масивна сграда с идентификатор 83274.501.246.1, със 

застроена  площ 416 кв. м., на два  етажа с предназначение: Сграда за 

култура и изкуство, местонахождение - с. Широка  лъка, кв. 70, УПИ І - За 

културен  дом, УПИ – Озеленяване, ул. „Кап. Петко войвода”  № 26,  с 

АОС 1037/12.06.2012 г., вписан в агенцията  по вписвания с Акт № 109, 

том ІІІ, дело 540/2012, вх. № 964/14.06.2012 г., парт. №15230, 18857. / Ч- 

ще "Екзарх Стефан - 1872" с. Широка  лъка / 

 

Право на управление 

96 Общински имот находящ се в поземлен имот с идентификатор 

67547.501.371, с площ 5315 кв.м., с идентификатори: 

- 67547.501.371.2 със застроена  площ 530 кв. м., на два  етажа, с 

предназначение: друг вид обществена сграда, 

- 67547.501.371.3 със застроена  площ 79 кв. м., на един  етаж, с 

предназначение: селскостопанска  сграда, 

- 67547.501.371.4 със застроена  площ 17 кв. м., на един  етаж с 

предназначение: селскостопанска  сграда, 

местонахождение – с. Смилян, кв. 40, УПИ І - Обществен  център, актуван  

с  АОС  №  1039/12.06.2012 г., вписан в службата  по вписвания с Акт № 

139, том ІІІ, дело 570/19.06.2012 г., вх. № 1008/2012, парт. № 18928, 18929, 

18930, 18931, 18932. / Ч- ще "Проф. д-р Ас. Златаров - 1927" 

с.Смилян / 

Право на управление 

97 Общински имот находящ се в УПИ - І, кв. 10, имот пл. № 251, площ 1600 

кв. м. на два  етажа / Ч- ще "Съгласие - 1883" с. Славейно/  

Право на управление 

98 Общински имот находящ  се в училищна  сграда със застроена  площ 315 

кв. м., УПИ VІІІ, кв. 16, имот пл. №  222  / Ч- ще "Просвета - 1930" с. 

Право на управление 
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Соколовци / 

 

99 Общински имот, разположен в масивна  сграда със застроена площ, на три 

етажа- 540 кв. м, дворно  масто  1164 кв. м,имот пл. 213, кв. 47 / Ч- ще 

"Пробуда - 1903" с. Стойките 

Право на управление 

100 Общински имот, разположен в част от комбинирана сграда със застроена 

площ 320 кв. м., с площ на имота 1175 кв. м, имот пл. №35 по кад. Основа 

на с. Тикале / Ч- ще "Светлина - 1958" с. Тикале / 

 

Право на управление 

101 Общински имот, находящ се в масивна сграда с идентификатор 

73777.104.220.1, със застроена площ 348 кв. м. Ч- ще "Светлина - 1937" с. 

Търън, мах. Лехчище 

 

Право на управление 

102 Общински имот находящ се в УПИ ІV, кв.28, пл. № 231, обща  площ 

 на  имота 1565 кв. м., застроена площ-315 кв. м, на 2 етажа / Ч- ще "Искра 

- 1957" с. Виево / 

Право на управление 

 

Забележка : Приложение №8 се актуализира своевременно при постъпване на заявления от ЮЛ и ФЛ 

 

 

 

Приложение № 9 

Общински жилищни имоти за отдаване под наем по реда на чл. 43 и чл. 45 

от ЗОС 

     І.    Жилища – фонд „Резервни“              

1. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 2, жил. блок ”Трандевица” Б-2, вх. Б, ап.29 

2. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 28, жил. блок ”Прогрес” № 4, вх. Д, ап.9 

 

     ІІ. Жилища - фонд „за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди 

1. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 16, жил. блок ”Подвис”,ап. 1 

2.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Хаджи Хр. Попгеоргиев” № 18, блок ”Прогрес” № 1, вх. В, ап.8 

3.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Хаджи Хр. Попгеоргиев” № 18, блок ”Прогрес” № 1, вх. В, ап.13 
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4.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 28, жил. блок ”Прогрес” № 4, вх. А, ап.2 

5.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 28, жил. блок ”Прогрес” № 4, вх. Б, ап.4 

6.гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Васил Райдовски” № 28, жил. блок „Прогрес” № 4, вх. Б, ап. 5 

7.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 28, жил. блок ”Прогрес” № 4, вх. Д, ап.1 

8.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 28, жил. блок ”Прогрес” № 4, вх. Д, ап.10 

9.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 26, жил. блок ”Прогрес” № 5, вх. Г, ап.2 

10.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 26, жил. блок ”Прогрес” № 5, вх. Г, ап.9 

11.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 26, жил. блок ”Прогрес” № 5, вх. Д, ап.2 

12.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 26, жил. блок ”Прогрес” № 5, вх. Д, ап.4 

13.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 24-Б, жил. блок ”Прогрес” № 6, вх. А, ап.2 

14.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 24-Б, жил. блок ”Прогрес” № 6, вх. В, ап.1 

15.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. А, ап.3 

16.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. А, ап.5 

17.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. А, ап.6 

18.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. Б, ап.13 

19.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. Б, ап.26 

20.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 18, жил. блок ”Трандевица” А-4, вх. А, ап.5 

21.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 22, жил. блок ”Трандевица” А-2, вх. В, ап.27 

22. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. В, ап.44 

23. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. В, ап.39 

24. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. В, ап.37 

25. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 27, жил. блок ”Трандевица” А-1, вх. Б, ап.31 

26. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 6, жил. блок ”Трандевица” Б-1, вх. А, ап.8 

27. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 6, жил. блок ”Трандевица” Б-1, вх. А, ап.9 

28. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 6, жил. блок ”Трандевица” Б-1, вх. А, ап.13 

29. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 6, жил. блок ”Трандевица” Б-1, вх. А, ап.17 

30. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 6, жил. блок ”Трандевица” Б-1, вх. Б, ап.25 

31. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 2, жил. блок ”Трандевица” Б-2, вх. Б, ап.33 



 

 

102 

32. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 2, жил. блок ”Трандевица” Б-2, вх. В, ап.59 

33. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 3, жил. блок ”Трандевица” Б-3, вх. Г, ап.51 

34. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 5, жил. блок ”Трандевица” Б-4, вх. Г, ап.38 

35. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 5, жил. блок ”Трандевица” Б-4, вх. Г, ап.42 

36. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 5, жил. блок ”Трандевица” Б-4, вх. Г, ап.43 

37. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 26, жил. блок ”Трандевица” А-6, вх. Г, ап.41 

38. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 29, жил. блок ”Трандевица” А-7, вх. А, ап.1 

39. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 29, жил. блок ”Трандевица” А-7, вх. А, ап.5 

40. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 29, жил. блок ”Трандевица” А-7, вх. Б, ап.14 

41. гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 29, жил. блок ”Трандевица” А-7, вх. Б, ап.23 

42. гр. Смолян,  ул.”Хан Аспарух” № 4, блок ”Бивша административна  сграда  на БКС”, ап. 1 

43. гр. Смолян, бул.”България” № 32, жил. блок № 26,вх. А,ап. 1  

44. гр. Смолян, ул.”Кольо Фичето” № 1, жил. блок  ”КЦ-7”,  вх. А, ап.7 

45. гр. Смолян, ул.”Перелик” № 7, жил. блок”ДЦ-11”, вх. Б, ап.12 

46. гр. Смолян, ул.Атанас Беров № 2, Трандевица Б-2, вх. Б, ап. 25 

47. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 2, жил. блок”ДЦ-13”, ап.60 

48. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 2, жил. блок”ДЦ-13”, ап.46 

49. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 2, жил. блок”ДЦ-13”, вх. Б, ап.62 

50. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 2, жил. блок”ДЦ-13”, ап.69 

51. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 4, жил. блок”ДЦ-14”, ап.14 

52. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 4, жил. блок”ДЦ-14”, ап.24 

53. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 4, жил. блок”ДЦ-14”, ап.25 

54. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 4, жил. бл. Ок”ДЦ-14”, ап.32 

55. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 4, жил. блок”ДЦ-14”, ап.57 

56. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок”ДЦ-15”, ап.6 

57. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок ”ДЦ-15”, ап.8 

58. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок ”ДЦ-15”, ап.10 

59. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок ”ДЦ-15”, ап.12 
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60. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок ”ДЦ-15”, ап.26 

61. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок ”ДЦ-15”, ап.27 

62. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок ”ДЦ-15”, ап.28 

63. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок ”ДЦ-15”, ап.30 

64. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 6, жил. блок ”ДЦ-15”, ап.44 

65. гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” №6, бл. „ДЦ-15” ап. №52   

66. гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 12, жил. блок ”ДЦ- 49”, вх. А, ап. 5 

67. гр. Смолян, ул.”Хан Аспарух” № 9, жил. блок  ”ДЦ- 43”,  вх. В, ап.16 а 

68. гр. Смолян, ул.”Кокиче” № 2, жил. блок  ”ДЦ- 35”,  вх. А, ап.10 

69. гр. Смолян, ул.”Зорница” № 6, жил. блок ”ДЦ- 17”, вх. А, ап.13 

70. гр. Смолян, ул.”Петър Берон” № 6, жил. блок  ”Острица” № 5,  вх. В, ап.38 

71. гр. Смолян, ул. „Снежанка № 63, жил. блок „Невяста“ № 17, вх. А, ап. № 5 

72. гр. Смолян, ул.”Снежанка” № 63, жил. блок  ”Невяста” № 17,  вх. Г, ап.33 

73. гр. Смолян, кв. Райково, ул.”Малчика” № 45, жил. блок ”ДАП” ,  вх. Б, ап.26 

74. гр. Смолян, кв. Райково, ул.”Наталия” № 15, жил. блок ”ГУСВ”,  вх. Б, ап.5 

75. гр. Смолян, ул.”Наталия” № 5, жил. блок  ”Извор” № 1,  вх. А, ап.14 

76. гр. Смолян, ул.”Наталия” № 5, жил. блок  ”Извор” № 1,  вх. Б, ап.11 

77. гр. Смолян, ул.”Наталия” № 5, жил. Блок ”Извор” № 1,  вх. А, ап.6 

78.гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Васил Райдовски” № 24-Б, жил. блок ”Прогрес” № 6, вх. Г, ап.3 

с. Смилян 

1. с. Смилян, жилищен  блок  „Д – 1” , ап. № 1                                

2. с. Смилян, жилищен  блок  Бл. „Д – 2”, ап. № 3                                 

3. с. Смилян, жилищен  блок  Бл. „Д – 2”, ап. № 11                               

с. Славейно 

1. с. Славейно, жил. блок „Д – 1”, ап. № 10                               

1. с. Славейно, жил. блок „Д – 1”, ап. № 14                      

3.  с. Славейно, жил. блок „Д – 1”, ап. № 5          

4.  с. Славейно, жил. блок „Д – 1”, ап. № 16                                                           
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с. Петково 

1. с. Петково, жилищен блок „Д – 1”, ап. № 5                                

с. Могилица 

1. с. Могилица, жилищен блок. „Д – 1”, ап. № 1                   

2. с. Могилица, жилищен блок. „Д – 1”, ап. №  5            

с. Широка лъка 

1.       с. Широка лъка, ул. „Капитан Петко войвода” №14, общежитие, стаи №2 и №3 

2.       с. Широка лъка, ул. „Капитан Петко войвода” №22, общежитие, стая №1 

3.       с. Широка лъка, ул. „Капитан Петко войвода” №22, общежитие, стая №7  

4.       с. Широка лъка, ул. „Капитан Петко войвода” №22, общежитие, стаи № 4.  

5.       с. Широка лъка, ул. „Капитан Петко войвода” №22, общежитие, стаи №5.    

6.      с. Широка лъка, ул. „Капитан Петко войвода” №22, общежитие, стаи № 6.    

7.      с. Широка лъка, ул. „Люлката” №1, ап.1     

8.       с. Широка лъка, ул. „Люлката” № 1, ап.2     

9.       с. Широка лъка, ул. „Люлката” № 1, ап.3     

            ІІІ. Жилища – фонд „Ведомствени“ 

1. гр. Смолян,  ул.”Хан Аспарух” № 4, блок ”Бивша административна  сграда  на БКС”,  ап. 2 

2. гр. Смолян,  ул.”Хан Аспарух” № 4, блок ”Бивша административна  сграда  на БКС”, ап. 3 

3. гр. Смолян,  ул.”Хан Аспарух” № 4, блок ”Бивша административна  сграда  на БКС”,  ап. 4 

5. гр. Смолян, ул.”Хан Аспарух” № 13, жил. блок  ”КЦ-5”,  вх. В, ап. 2 

6.  гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“  № 16, жил. блок „Подвис“, ап. 4 

7.  гр. Смолян, кв. Райково, ул.”Наталия” № 19, жил. блок ”Бряст”,  вх. Б, ап.2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, КОЯТО Е ОТДАДЕНА ПОД НАЕМ за срок от 10 години  
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№ 
Кадастрални номера или 

номера по КВС 

Площ 

декари 

НТП 
Дата на подписване на договора 

и срок 

Местонахождени

е на имота/ите - 

землище 

 001421 67.808 ливада 27.06.2014г. до 27.06.2024г. с.Сивино 

 067547.40.38 4.592 ливада 27.06.2014г. до 27.06.2024г. с.Смилян 

 067547.39.77 7.962 ливада 27.06.2014г. до 27.06.2024г. с.Смилян 

 
067547.                           

067547. 17.1 
9.005 нива 27.06.2014г. до 27.06.2024г. с.Смилян 

 067547.10.1 7.596 ливада 27.06.2014г. до 27.06.2024г. с.Смилян 

 067653.4.426 0.241 ливада 27.06.2014г. до 27.06.2024г. гр.Смолян 

 067653.4.449 0.941 ливада 27.06.2014г. до 27.06.2024г. гр.Смолян 

 067653.4.462 1.732 ливада 27.06.2014г. до 27.06.2024г. гр.Смолян 

 037096 21.479 ливада 27.06.2014г. до 27.06.2024г. с.Мугла 

 014605.32.20 2.698 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Гела 

 014605.32.10 1.391 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Гела 

 014605.32.9 2.664 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Гела 

 014605.32.18 3.897 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Гела 

 083274.2.443 0.465 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.1217 5.743 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.444 0.264 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.429 0.425 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.425 0.803 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.423 0.552 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.467 0.650 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.472 3.193 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.440 1.787 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.442 0.311 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.480 0.457 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 
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 083274.2.483 1.194 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.484 0.883 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.490 0.976 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.493 1.515 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.498 3.322 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.422 0.751 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.419 2.331 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.414 0.649 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.413 0.678 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.410 0.546 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.408 0.691 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.406 0.605 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.402 1.136 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.403 1.920 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г с.Широка лъка 

 083274.2.405 1.879 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.407 0.911 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.415 1.159 орна земя 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.397 1.143 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.390 0.538 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.381 1.852 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.382 1.513 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.375 0.271 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.372 0.198 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Широка лъка 

 083274.2.373 0.198 ливада 30.06.2014г. до 30.06.2024г с.Широка лъка 

 014605.32.11 6.842 ливада 03.07.2014г. до 03.07.2024г. с.Гела 

 014605.32.16 3.130 ливада 03.07.2014г. до 03.07.2024г. с.Гела 

 027172 25.724 ливада 03.07.2014г. до 03.07.2024г. с.Мугла 

 039118 48.850 ливада 03.07.2014г. до 03.07.2024г. с.Мугла 
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Земеделска земя отдадена под наем през 2017  година  за 5 стопански години 

Смолян 

- 67653.108.1 – с начин на трайно ползване пасище с площ  8,711 декара  

- 67653.6.259 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,168 декара  

- 67653.6.260 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,058 декара  

- 67653.6.358 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,498 декара  

- 67653.6.359 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,772 декара  

- 67653.64.6 – с начин на трайно ползване пасище с площ  7,522 декара 

- 67653.122.33 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,254 декара  

- 67653.301.403 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,394 декара  

- 67653.301.74 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,666 декара 

- 67653.29.34 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,791 декара  

- 67653.108.4 – с начин на трайно ползване пасище с площ  3,085 декара  

- 67653.4.492 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,997 декара  

- 67653.4.603 – с начин на трайно ползване ливада с площ  6,170 декара  

- 67653.4.526 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,099 декара  

- 67653.4.701 – с начин на трайно ползване ливада с площ  18,109 декара 

- 67653.300.952 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,711 декара  

 014605.40.114 67.685 пасище 03.07.2020г. до 03.07.2025г. с.Гела 

 014605.40.31 15.832 пасище 03.07.2020г. до 03.07.2025г. с.Гела 

 026104 21.341 пасище 03.07.2020г. до 03.07.2025г. с.Мугла 

 034103 23.631 пасище 03.07.2020г. до 03.07.2025г. с.Мугла 

 035130 94.912 пасище 03.07.2020г. до 03.07.2025г. с.Мугла 

 067653.4.539 1.167 ливада 04.07.2014г. до 04.07.2024г. гр.Смолян 

 027140 21.400 ливада 04.07.2014г.  до 04.07.2024г. с.Мугла 

 014605.40.14 41.318 пасище 04.07.2020г.  до 04.07.2025г. с.Гела 

 014605.40.16 65.834 пасище 04.07.2020г.  до 04.07.2025г. с.Гела 

 027170 49.214 пасище 30.06.2014г. до 30.06.2024г. с.Мугла 
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- 67653.300.931 – с начин на трайно ползване пасище с площ  4,851 декара  

- 67653.300.837 – с начин на трайно ползване пасище с площ  3,073 декара  

- 67653.300.620 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,779 декара 

- 67653.122.32 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,531 декара  

- 67653.47.413 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,439 декара 

Турян 

- 001189 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  12,977 декара  

- 004830 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  24,352 декара 

Смилян 

- 67547.12.27 – с начин на трайно ползване пасище с площ  14,413 декара  

- 67547.2.40 – с начин на трайно ползване пасище с площ  2,765 декара  

- 67547.43.234 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,023 декара  

- 67547.8.120 – с начин на трайно ползване пасище с площ  0,986 декара  

- 67547.8.28 – с начин на трайно ползване пасище с площ  0,205 декара  

- 67547.8.36 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,335 декара  

- 67547.8.43 – с начин на трайно ползване ливада с площ  7,657 декара  

- 67547.8.53 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,414 декара  

- 67547.8.69 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,979 декара  

- 67547.46.107 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,474 декара 

Полковник Серафимово 

- 011005 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,482 декара  

- 011006 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,465 декара  

- 011007 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,724 декара  

- 011008 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,377 декара  

- 011009 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,734 декара  

- 011010 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,876 декара  

- 011011 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,926 декара  

- 011012 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,419 декара  

- 011013 – с начин на трайно ползване ливада с площ  5,505 декара  
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- 011016 – с начин на трайно ползване ливада с площ  4,956 декара  

- 011017 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,646 декара  

- 011023 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,586 декара  

- 011024 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,885 декара  

- 011025 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,015 декара  

- 011034 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,273 декара  

- 001071 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,061 декара  

- 001089 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,376 декара  

- 004028 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,081 декара  

- 004057 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,116 декара  

- 004061 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,964 декара  

- 004194 – с начин на трайно ползване ливада с площ  4,371 декара  

- 004245 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,088 декара  

- 004247 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,519 декара  

- 004265 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,206 декара  

- 004444 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,214 декара  

- 005188 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,139 декара  

- 005366 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,117 декара  

- 005396 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,403 декара  

- 008014 – с начин на трайно ползване ливада с площ  6,833 декара  

- 008122 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,846 декара  

- 008128 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,222 декара  

- 008129 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,860 декара  

- 008130 – с начин на трайно ползване ливада с площ  5,771 декара  

- 008131 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,208 декара  

- 010097 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,553 декара  

- 010102 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,316 декара  

- 010380 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,034 декара  

- 010383 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,185 декара  
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- 010384 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,898 декара  

- 006062 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,519 декара  

- 010240 – с начин на трайно ползване ливада с площ  5,601 декара 

Гела 

- 14605.11.32 – с начин на трайно ползване пасище с площ  2,223 декара  

- 14605.11.42 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,991 декара  

- 14605.14.39 – с начин на трайно ползване ливада с площ  7,767 декара  

- 14605.2.30 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,354 декара  

- 14605.3.8 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,142 декара  

- 14605.36.6 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,753 декара  

- 14605.43.70 – с начин на трайно ползване ливада с площ  6,196 декара  

- 14605.44.17 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,007 декара  

- 14605.44.18 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,244 декара  

- 14605.44.19 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,272 декара  

- 14605.7.15 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,754 декара  

- 14605.7.16 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,786 декара  

- 14605.7.18 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,946 декара  

- 14605.7.20 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,964 декара  

- 14605.7.23 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,528 декара  

- 14605.8.159 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,913 декара  

- 14605.8.160 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,144 декара  

- 14605.9.165 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,089 декара  

- 14605.9.166 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,503 декара  

- 14605.9.233 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,580 декара 

- 14605.11.120 – с начин на трайно ползване ливада с площ  7,910 декара  

- 14605.11.79 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,459 декара  

- 14605.12.45 – с начин на трайно ползване пасище с площ  3,672 декара  

- 14605.12.48 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,263 декара  

- 14605.12.59 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,465 декара  
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- 14605.12.60 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,037 декара  

- 14605.15.66 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,087 декара  

- 14605.15.94 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,080 декара  

- 14605.30.56 – с начин на трайно ползване пасище с площ  4,533 декара  

- 14605.35.19 – с начин на трайно ползване пасище с площ  8,389 декара  

- 14605.35.23 – с начин на трайно ползване пасище с площ  4,346 декара  

- 14605.35.43 – с начин на трайно ползване пасище с площ  4,772 декара  

- 14605.43.60 – с начин на трайно ползване пасище с площ  52,159 декара 

- 14605.11.125 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,237 декара  

- 14605.11.39 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,955 декара  

- 14605.11.40 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,480 декара  

- 14605.11.44 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,546 декара  

- 14605.11.99 – с начин на трайно ползване пасище с площ  0,570 декара  

- 14605.19.115 – с начин на трайно ползване пасище с площ  0,476 декара  

- 14605.34.48 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,472 декара 

Солища 

- 68000.1.419 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,653 декара  

- 68000.1.521 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,655 декара  

- 68000.1.732 – с начин на трайно ползване ливада с площ  7,015 декара  

- 68000.1.764 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,528 декара  

- 68000.2.135 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,404 декара  

- 68000.2.137 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,179 декара  

- 68000.2.139 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,543 декара  

- 68000.2.144 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,648 декара  

- 68000.2.161 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,117 декара  

- 68000.2.8 – с начин на трайно ползване пасище с площ  11,531 декара  

- 68000.4.137 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,711 декара  

- 68000.4.160 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,889 декара  

- 68000.4.23– с начин на трайно ползване ливада с площ  1,970 декара  



 

 

112 

- 68000.4.24– с начин на трайно ползване ливада с площ  0,759 декара  

- 68000.4.80– с начин на трайно ползване ливада с площ  0,629 декара  

- 68000.4.81– с начин на трайно ползване ливада с площ  0,916 декара  

- 68000.5.85– с начин на трайно ползване ливада с площ  1,343 декара  

- 68000.6.42– с начин на трайно ползване пасище с площ  1,021 декара 

Смилян 

- 67547.8.30 – с начин на трайно ползване пасище с площ  4,554 декара 

Широка лъка 

- 83274.10.180 – с начин на трайно ползване пасище с площ  20,022 декара  

- 83274.12.695 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,268 декара  

- 83274.2.60 – с начин на трайно ползване пасище с площ  2,001 декара  

- 83274.20.215 – с начин на трайно ползване пасище с площ  3,957 декара  

- 83274.20.217 – с начин на трайно ползване пасище с площ  3,625 декара  

- 83274.23.1153 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,039 декара  

- 83274.23.705 – с начин на трайно ползване пасище с площ  4,787декара  

- 83274.23.706 – с начин на трайно ползване пасище с площ  3,930декара  

- 83274.24.28 – с начин на трайно ползване пасище с площ  0,927декара  

- 83274.24.29 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,156декара  

- 83274.25.144 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,191 декара  

- 83274.25.198 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,477 декара  

- 83274.25.236 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,193 декара  

- 83274.25.237 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,570 декара  

- 83274.25.240 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,436 декара  

- 83274.28.314 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,644 декара  

- 83274.28.316 – с начин на трайно ползване пасище с площ  2,300 декара  

- 83274.28.333 – с начин на трайно ползване пасище с площ  4,360 декара  

- 83274.28.351 – с начин на трайно ползване пасище с площ  2,927 декара  

- 83274.29.35 – с начин на трайно ползване пасище с площ  3,884 декара  

- 83274.30.10 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,779 декара  
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- 83274.30.11 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,071 декара  

- 83274.30.27 – с начин на трайно ползване пасище с площ  5,068 декара  

- 83274.34.260 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,267 декара  

- 83274.34.628 – с начин на трайно ползване пасише с площ  2,624 декара  

- 83274.5.1245 – с начин на трайно ползване пасище с площ  3,403 декара  

- 83274.817.158 – с начин на трайно ползване пасище с площ  6,848 декара  

- 83274.850.1283 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,414 декара  

- 83274.850.1513 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,372 декара  

- 83274.850.1533 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,012 декара  

- 83274.850.23 – с начин на трайно ползване пасище с площ  2,375 декара  

- 83274.850.812 – с начин на трайно ползване пасище с площ 3,348 декара  

- 83274.860.666 – с начин на трайно ползване ливада с площ 11,651 декара 

- 83274.7.194 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,617 декара  

- 83274.7.195 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,970 декара 

- 83274.3.42 – с начин на трайно ползване пасище с площ  4,262 декара  

- 83274.3.46 – с начин на трайно ползване пасище с площ  5,494 декара 

Стойките 

- 69345.10.257 – с начин на трайно ползване пасище с площ  5,416 декара  

- 69345.10.269 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,075 декара  

- 69345.10.336 – с начин на трайно ползване пасише с площ  0,785 декара  

- 69345.10.337 – с начин на трайно ползване пасише с площ  0,731 декара  

- 69345.10.338 – с начин на трайно ползване пасише с площ  0,588 декара  

- 69345.10.339 – с начин на трайно ползване пасише с площ  0,601 декара  

- 69345.10.340 – с начин на трайно ползване пасише с площ  1,391 декара  

- 69345.10.442 – с начин на трайно ползване пасише с площ  4,274 декара  

- 69345.10.447 – с начин на трайно ползване пасише с площ  2,285 декара  

- 69345.10.452 – с начин на трайно ползване пасише с площ  0,829 декара  

- 69345.12.121 – с начин на трайно ползване пасише с площ  1,489 декара  

- 69345.12.135 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,797 декара  
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- 69345.12.138 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,664 декара  

- 69345.12.278 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,526 декара  

- 69345.12.360 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,057 декара  

- 69345.12.452 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,106 декара  

- 69345.12.498 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,709 декара  

- 69345.12.562 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,638 декара  

- 69345.13.117 – с начин на трайно ползване пасише с площ  2,164 декара  

- 69345.13.133 – с начин на трайно ползване пасише с площ  6,688 декара  

- 69345.13.157 – с начин на трайно ползване пасише с площ  1,153 декара  

- 69345.13.160 – с начин на трайно ползване пасише с площ  0,940 декара  

- 69345.13.165 – с начин на трайно ползване ливада с площ  4,551 декара  

- 69345.13.23 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,170 декара  

- 69345.13.258 – с начин на трайно ползване пасище с площ  2,020 декара  

- 69345.13.704 – с начин на трайно ползване пасище с площ  12,413 декара  

- 69345.13.784 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,025 декара  

- 69345.17.26 – с начин на трайно ползване пасище с площ  0,636 декара  

- 69345.17.28 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,086 декара  

- 69345.18.149 – с начин на трайно ползване пасище с площ  7,461 декара  

- 69345.2.449 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,842 декара  

- 69345.3.136 – с начин на трайно ползване пасище с площ  3,548 декара  

- 69345.3.216 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,441 декара  

- 69345.3.526 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,019 декара  

- 69345.3.527 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,139 декара  

- 69345.9.716 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,196 декара 

- 69345.10.177 – с начин на трайно ползване пасище с площ  0,766 декара  

- 69345.10.412 – с начин на трайно ползване пасище с площ  0,573 декара  

- 69345.10.413 – с начин на трайно ползване пасище с площ  0,534 декара  

- 69345.10.478 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,700 декара  

- 69345.12.126 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,145 декара  
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- 69345.12.440 – с начин на трайно ползване пасище с площ  3,449 декара  

- 69345.12.476 – с начин на трайно ползване пасище с площ  0,962 декара  

- 69345.12.479 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,088 декара  

- 69345.14.60 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,465 декара  

- 69345.14.81 – с начин на трайно ползване ливада с площ  4,431 декара  

- 69345.14.82 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,787 декара  

- 69345.14.83 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,297 декара  

- 69345.14.84 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,658 декара  

- 69345.17.89 – с начин на трайно ползване пасище с площ  2,389 декара  

- 69345.9.274 – с начин на трайно ползване пасище с площ  2,253 декара  

- 69345.9.46 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,097 декара 

Орешец 

- 53792.2.170 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,238 декара 

Соколовци 

- 002051 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,555 декара  

- 002052 – с начин на трайно ползване ливада с площ  9,696 декара  

- 002053 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,027 декара  

- 004105 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,876 декара  

- 006085 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,079 декара  

- 006099 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,269 декара  

- 006121 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,307 декара  

- 007074 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,353 декара 

Момчиловци 

- 49014.1.116 – с начин на трайно ползване пасище с площ  4,006 декара  

- 49014.1.120 – с начин на трайно ползване пасище с площ  5,701 декара  

- 49014.1.66 – с начин на трайно ползване ливада с площ  9,388 декара  

- 49014.12.227 – с начин на трайно ползване ливада с площ  9,437 декара  

- 49014.12.86 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,279 декара  

- 49014.16.339 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,680 декара  
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- 49014.16.340 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,633 декара  

- 49014.17.121 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,497 декара  

- 49014.18.13 – с начин на трайно ползване пасище с площ  4,714 декара  

- 49014.18.21 – с начин на трайно ползване пасище с площ  24,675 декара  

- 49014.18.17 – с начин на трайно ползване пасище с площ  2,812 декара  

- 49014.18.27 – с начин на трайно ползване ливада с площ  4,580 декара  

- 49014.18.28 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,856 декара  

- 49014.18.38 – с начин на трайно ползване пасище с площ  16,165 декара  

- 49014.18.6 – с начин на трайно ползване пасище с площ  13,610 декара  

- 49014.3.176 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,914 декара  

- 49014.3.99 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,526 декара  

- 49014.5.86 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,472 декара 

Виево 

- 011007 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,248 декара  

- 018012 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,869 декара  

- 041016 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,339 декара  

- 041017 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,497 декара  

- 051001 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,900 декара 

- 011037 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,971 декара  

- 024008 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,507 декара  

- 025025 – с начин на трайно ползване ливада с площ  6,291 декара  

- 025031 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,184 декара  

- 045035 – с начин на трайно ползване ливада с площ  9,495 декара  

- 053001 – с начин на трайно ползване пасище с храасти с площ  5,537 декара  

- 053004 – с начин на трайно ползване пасище с храасти с площ  2,693 декара  

- 053005 – с начин на трайно ползване пасище с храасти с площ  4,390 декара  

- 054055 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,294 декара  

- 054063 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,479 декара  

- 054064 – с начин на трайно ползване ливада с площ  7,047 декара  
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- 054072 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,913 декара  

- 054073 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,060 декара  

- 055013 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,564 декара  

- 055014 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,038 декара  

- 055015 – с начин на трайно ползване ливада с площ  4,534 декара  

- 055019 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,129 декара  

- 057038 – с начин на трайно ползване ливада с площ  5,158 декара 

                                                               Стража 

- 69585.1.559 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,893 декара  

- 69585.1.562 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,274 декара  

- 69585.1.594 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,397 декара  

- 69585.1.604 – с начин на трайно ползване ливада с площ  6,885 декара  

- 69585.1.632 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,398 декара  

- 69585.21.149 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,887 декара  

- 69585.21.150 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,860 декара 

                                                            Тикале 

- 001290 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,050 декара  

- 001309 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  6,636 декара  

- 002259 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,940 декара  

- 002278 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,174 декара  

- 002279 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,113 декара  

- 002293 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,220 декара 

                                                      Мугла 

- 048059 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,000 декара 

- 002035 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 8,585 декара  

- 002064 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 24,526 декара  

- 002066 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 2,233 декара  

- 002133 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 6,198 декара  

- 003223 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 10,830 декара  
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- 003226 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 8,221 декара  

- 005015 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 3,280 декара  

- 005121 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 4,143 декара  

- 023106 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 25,172 декара  

- 026033 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 2,971 декара  

- 030250 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 14,861 декара  

- 015028 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,512 декара  

- 028021 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,502 декара  

- 028138 – с начин на трайно ползване ливада с площ 3,010 декара  

- 030089 – с начин на трайно ползване ливада с площ 6,739 декара  

- 030097 – с начин на трайно ползване ливада с площ 3,411 декара  

- 050007 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,272 декара  

- 050078 – с начин на трайно ползване ливада с площ 6,343 декара  

- 050235 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,441 декара 

- 025024 – с начин на трайно ползване ливада с площ 7,761 декара  

- 015028 – с начин на трайно ползване ливада с площ1,512 декара  

- 015030 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 2,720 декара  

- 015031 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 1,412 декара  

- 015060 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 1,441 декара  

- 030149 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 96,068 декара  

- 038111 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 93,269 декара  

- 050196 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 2,960 декара  

- 050303 – с начин на трайно ползване пасище с храсти с площ 1,216 декара  

- 007022 – с начин на трайно ползване ливада с площ 3,385 декара  

- 017008 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,054 декара  

- 022107 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,100 декара  

- 028140 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,063 декара  

- 031011 – с начин на трайно ползване ливада с площ 3,729 декара  

- 031035 – с начин на трайно ползване ливада с площ 4,091 декара  
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- 044023 – с начин на трайно ползване ливада с площ 3,649 декара 

- 004128 – с начин на трайно ползване ливада с площ  7,389 декара  

- 004024 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,088 декара  

- 005206 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,388 декара  

- 030206 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,931 декара  

- 040032 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,127 декара 

- 005190 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,985 декара  

- 005020 – с начин на трайно ползване ливада с площ  11,281 декара  

- 026027 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  22,782 декара  

- 039135 – с начин на трайно ползване пасище с храсти с площ  4,096 декара 

- 003181 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  31,697 декара  

- 023105 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  13,937 декара  

- 002060 – с начин на трайно ползване ливада с площ  5,036 декара  

- 003189 – с начин на трайно ползване ливада с площ  4,548 декара 

- 003152 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  22,926 декара  

- 004228 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  7,057 декара  

- 015002 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  9,775 декара  

- 023095 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  12,789 декара  

- 026105 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  10,342 декара  

- 005009 – с начин на трайно ползване ливада с площ  16,550 декара 

- 030178 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  6,910 декара  

- 004229 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  20,066 декара  

- 004030 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  23,220 декара  

- 005042 – с начин на трайно ползване ливада с площ  7,854 декара  

- 005053 – с начин на трайно ползване ливада с площ  7,350 декара  

- 027051 – с начин на трайно ползване ливада с площ 3,687 декара  

- 023078 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 10,961 декара  

- 027123 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 2,759 декара  

- 002135 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 2,252 декара  
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- 028035 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 1,807 декара  

- 004060 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 1,661 декара  

- 028005 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 1,584 декара  

- 003047 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 5,189 декара  

- 026086 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 28,803 декара  

- 026032 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 3,978 декара  

- 026034 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 6,644 декара  

- 026089 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 14,479 декара  

- 003225 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 30,289 декара 

- 003211 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,548 декара  

- 002091 – с начин на трайно ползване ливада с площ  7,204 декара  

- 025091 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,609 декара  

- 025092 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 2,293 декара  

- 026051 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 7,639 декара  

- 028159 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 4,482 декара  

- 030057 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 2,601 декара 

- 026106 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  49,819 декара  

- 026084 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  30,672 декара 

- 042107 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,357 декара  

- 042108 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,384 декара 

     Турян 

- 73777.1.147 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,074 декара  

- 73777.1.288 – с начин на трайно ползване ливада с площ 2,640 декара  

- 73777.1.523 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,464 декара  

- 73777.1.554 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,271 декара  

- 73777.2.148 – с начин на трайно ползване пасище с площ 5,603 декара  

- 73777.2.173 – с начин на трайно ползване ливада с площ 4,672 декара  

- 73777.2.473 – с начин на трайно ползване пасише с площ 1,601 декара  

- 73777.2.670 – с начин на трайно ползване ливада с площ 3,134 декара  
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- 73777.2.681 – с начин на трайно ползване пасище с площ 2,055 декара  

- 73777.2.697 – с начин на трайно ползване пасище с площ 3,179 декара  

- 73777.2.718 – с начин на трайно ползване ливада с площ 2,732 декара  

- 73777.2.732 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,602 декара  

- 73777.2.75 – с начин на трайно ползване ливада с площ 3,457 декара  

- 73777.3.686 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,998 декара 

 

             Селище 

- 001088 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,361 декара  

- 001331 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,970 декара  

- 001347 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,450 декара  

- 001573 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,738 декара  

- 002014 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,690 декара 

    Подвис 

- 001230 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  5,069 декара  

- 001231 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,624 декара  

- 001233 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,456 декара  

- 001240 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,394 декара  

- 001272 – с начин на трайно ползване ливада с площ  5,690 декара  

- 001361 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,448 декара  

- 001362 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,610 декара  

- 001363 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,383 декара  

- 001438 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,627 декара 

    Требище 

- 001122 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  4,339 декара  

- 001142 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,149 декара  

- 001148 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,435 декара  

- 001225 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,567 декара  

- 001405 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,038 декара  
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- 001565 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,561 декара  

- 001568 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  3,591 декара  

- 001573 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,556 декара  

- 001587 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  5,167 декара  

- 001619 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,568 декара  

- 001638 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,097 декара  

- 001647 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,752 декара  

- 001671 – с начин на трайно ползване ливада с площ  4,298 декара 

    Петково 

- 003332 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,299 декара  

- 004141 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,503 декара  

- 004173 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,469 декара  

- 004190 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,746 декара  

- 004203 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,239 декара  

- 004204 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,607 декара  

- 004211 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,077 декара  

- 004277 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,061 декара  

- 002300 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,726 декара  

- 002319 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,700 декара  

- 003044 – с начин на трайно ползване пасище с храсти с площ  1,118 декара  

- 003454 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,774 декара  

- 003468 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,235 декара  

- 003552 – с начин на трайно ползване пасище с храсти с площ  1,879 декара  

- 003055 – с начин на трайно ползване пасище с храсти с площ  3,336 декара 

    Катраница 

- 001085 – с начин на трайно ползване пасище с храсти с площ  1,064 декара  

- 001130 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,170 декара 

 

    Белев дол 
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- 000148 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,406 декара  

- 010094 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,779 декара  

- 010095 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,091 декара 

        Река 

- 001154 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,526 декара   

    Славейно 

- 001135 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,314 декара  

- 001139 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,474 декара  

- 001767 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,745 декара  

- 002102 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,765 декара 

- 001101 – с начин на трайно ползване ливада с площ  14,480 декара  

- 001116 – с начин на трайно ползване ливада с площ  7,736 декара  

- 001149 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,028 декара  

- 001772 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,966 декара  

- 001779 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,875 декара  

- 001780 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,581 декара  

- 001871 – с начин на трайно ползване ливада с площ  5,667 декара  

- 001873 – с начин на трайно ползване ливада с площ  5,629 декара  

- 006051 – с начин на трайно ползване ливада с площ  4,036 декара 

    Кутела 

- 011382 – с начин на трайно ползване пасище с храсти с площ  4,008 декара  

- 012052 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,754 декара  

- 012053 – с начин на трайно ползване ливада с площ  4,520 декара  

- 012055 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,089 декара  

- 013030 – с начин на трайно ползване ливада с площ  5,083 декара  

- 013042 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,145 декара  

- 014010 – с начин на трайно ползване ливада с площ  6,075 декара  

- 014072 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,679 декара  

- 014101 – с начин на трайно ползване пасище с храсти с площ  1,615 декара  



 

 

124 

- 014105 – с начин на трайно ползване пасище с храсти с площ  4,543 декара  

- 014113 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,774 декара  

- 015016 – с начин на трайно ползване пасище с храсти с площ  1,769 декара  

- 015020 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,581 декара  

- 015076 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,719 декара  

- 015138 – с начин на трайно ползване пасище с хпасти с площ  4,868 декара  

- 016052 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,177 декара  

- 017036 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,114 декара  

- 017061 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  3,104 декара  

- 019133 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,006 декара  

- 019146 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,034 декара  

- 019148 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,032 декара  

- 019150 – с начин на трайно ползване пасище с храсти с площ  1,557 декара  

- 019205 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,568 декара  

- 020096 – с начин на трайно ползване ливада с площ  12,920 декара  

- 020108 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,713 декара  

- 020109 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,198 декара  

- 020133 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,795 декара  

- 017070 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,743 декара 

 

 

Отдадена 2018 г. за 5 стопански години 

    Полковник Серафимово 

- 57282.4.37 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,121 декара  

- 57282.4.43 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,751 декара  

- 57282.4.179 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,015 декара  

- 57282.4.198 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,753 декара  

- 57282.4.201 – с начин на трайно ползване ливада с площ  4,311 декара  

- 57282.4.442 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,135 декара  
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- 57282.9.117 – с начин на трайно ползване ливада с площ  11,236 декара  

- 57282.4.76 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,413 декара  

- 57282.4.25 – с начин на трайно ползване пасище с площ  3,523 декара  

- 57282.4.74 – с начин на трайно ползване пасище с площ  3,051 декара  

- 57282.4.75 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,927 декара 

    Гела 

- 14605.11.29 – с начин на трайно ползване пасище с площ 0,890 декара  

- 14605.3.75 – с начин на трайно ползване ливада с площ 4,750 декара 

- 14605.10.40 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,945 декара  

- 14605.10.51 – с начин на трайно ползване ливада с площ 0,998 декара  

- 14605.10.52 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,577 декара  

- 14605.47.199 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,426 декара  

- 14605.53.115 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,265 декара  

- 14605.11.31 – с начин на трайно ползване пасище с площ 3,237 декара  

- 14605.11.77 – с начин на трайно ползване пасище с площ 4,887 декара  

- 14605.13.128 – с начин на трайно ползване пасище с площ 4,786 декара  

- 14605.43.100 – с начин на трайно ползване пасище с площ 7,820 декара  

- 14605.43.87 – с начин на трайно ползване пасище с площ 5,334 декара  

- 14605.7.105 – с начин на трайно ползване пасище с площ 1,868 декара 

- 14605.1.5 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,095 декара  

- 14605.11.28 – с начин на трайно ползване пасище с площ  2,189 декара  

- 14605.30.10 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,304 декара  

- 14605.45.78 – с начин на трайно ползване пасище с площ  4,335 декара  

- 14605.47.196 – с начин на трайно ползване пасище с площ  2,399 декара  

- 14605.47.208 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,669 декара  

- 14605.44.60 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,845 декара  

- 14605.44.63 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,794 декара  

- 14605.8.156 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,360 декара  

- 14605.8.64 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,470 декара 
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- 14605.22.15 – с начин на трайно ползване пасище с площ  136,086 декара  

- 14605.32.3 – с начин на трайно ползване пасище с площ  31,104 декара 

    Солища 

- 68000.1.764 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,528 декара  

- 68000.13.17 – с начин на трайно ползване пасище с площ  3,199 декара  

- 68000.8.199 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,584 декара  

- 68000.1.149 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,252 декара  

- 68000.2.63 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,018 декара  

- 68000.20.91 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,232 декара  

- 68000.20.94 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,246 декара  

- 68000.20.96 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,246 декара  

- 68000.4.102 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,153 декара  

- 68000.4.11 – с начин на трайно ползване ливада с площ  4,127 декара  

- 68000.4.32 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,547 декара  

- 68000.4.68 – с начин на трайно ползване ливада с площ  4,732 декара  

- 68000.5.139 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,952 декара  

- 68000.5.88 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,895 декара  

- 68000.8.84 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,637 декара 

         Широка лъка 

- 83274.2.107 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,114 декара  

- 83274.4.83 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,852 декара  

- 83274.810.3 – с начин на трайно ползване ливада с площ 19,891 декара  

- 83274.2.210 – с начин на трайно ползване пасище с площ 1,338 декара  

- 83274.23.378 – с начин на трайно ползване пасище с площ 2,251 декара  

- 83274.27.194 – с начин на трайно ползване пасище с площ 3,720  

- 83274.29.1033 – с начин на трайно ползване пасище с площ 4,003 декара  

- 83274.3.60 – с начин на трайно ползване пасище с площ 3,652 декара  

- 83274.3.61 – с начин на трайно ползване пасище с площ 2,551 декара  

- 83274.7.309 – с начин на трайно ползване пасище с площ 1,317 декара  
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- 83274.7.310 – с начин на трайно ползване пасище с площ 1,073 декара 

- 83274.2.370 – с начин на трайно ползване пасище с площ  81,213 декара  

- 83274.2.448 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,025 декара  

- 83274.2.459 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,094 декара  

- 83274.2.460 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,120 декара  

- 83274.2.461 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,092 декара 

    Смилян 

- 67547.13.39 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,909 декара  

- 67547.3.11 – с начин на трайно ползване ливада с площ  7,414 декара  

- 67547.7.60 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,030 декара 

    Сивино 

- 66384.1.361 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,362 декара 

    Горово 

- 17052.1.98/стар номер 000511/ – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,268 декара  

- 17052.1.162/стар номер 000549/ – с начин на трайно ползване ливада с площ  4,027 декара  

- 17052.1.42/стар номер 000387/ – с начин на трайно ползване ливада с площ  10,863 декара  

- 17052.3.190/стар номер 000725/ – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,890 декара  

- 17052.1.101/стар номер 000514/ – с начин на трайно ползване пасище с площ  2,152 декара 

    Мугла 

- 002078 – с начин на трайно ползване ливада с площ 2,125 декара  

- 004222 – с начин на трайно ползване ливада с площ 14,242 декара 

- 015001 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 22,911 декара  

- 032011 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 2,001 декара 

- 005093 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,272 декара  

- 005125 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,003 декара  

- 005073 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,827 декара  

- 005142 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,200 декара  

- 005146 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,102 декара  

- 005184 – с начин на трайно ползване ливада с площ 2,251 декара  
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- 005185 – с начин на трайно ползване ливада с площ 3,010 декара  

- 005229 – с начин на трайно ползване ливада с площ 2,379 декара  

- 005230 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,227 декара  

- 023062 – с начин на трайно ползване ливада с площ 2,874 декара  

- 005072 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 1,429 декара  

- 005091 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 1,202 декара  

- 005181 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 28,531 декара  

- 050128 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 16,912 декара 

- 011031 – с начин на трайно ползване пасище с храсти с площ 3,414 декара  

- 027120 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 1,156  

- 028234 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 1,245 декара  

- 025053 – с начин на трайно ползване ливада с площ 2,132 декара  

- 031065 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,609 декара 

- 040028 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,118 декара 

- 050300 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,525 декара 

- 004108 – с начин на трайно ползване ливада с площ 3,441 декара  

- 013010 – с начин на трайно ползване ливада с площ 2,827 декара  

- 017060 – с начин на трайно ползване ливада с площ 2,066 декара  

- 017068 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,135 декара  

- 019039 – с начин на трайно ползване ливада с площ 3,708 декара  

- 020009 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,804 декара  

- 020010 – с начин на трайно ползване ливада с площ 2,835 декара  

- 020136 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,332 декара  

- 022113 – с начин на трайно ползване ливада с площ 7,096 декара  

- 024010 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,137 декара  

- 005188 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 7,435 декара  

- 014012 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 2,585 декара  

- 015065 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 3,250 декара  

- 020006 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 3,216 декара  
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- 020008 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 1,623 декара  

- 020012 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 3,158 декара  

- 020039 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 1,896 декара  

- 020126 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 9,919 декара 

    Търън 

- 73777.2.694 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,922  

- 73777.2.707 – с начин на трайно ползване пасище с площ  4,288 декара 

    Момчиловци 

- 49014.12.396 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,128 декара  

- 49014.15.177 – с начин на трайно ползване пасище с площ  2,523 декара  

- 49014.15.80 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,924 декара  

- 49014.16.293 – с начин на трайно ползване пасище с площ  6,865 декара  

- 49014.18.5176 – с начин на трайно ползване пасище с площ  3,427 декара  

- 49014.18.70 – с начин на трайно ползване пасище с площ  8,213 декара  

- 49014.2.124 – с начин на трайно ползване пасище с площ  0,694 декара  

- 49014.2.125 – с начин на трайно ползване пасище с площ  0,883 декара  

- 49014.2.135 – с начин на трайно ползване пасище с площ  0,748 декара  

- 49014.2.205 – с начин на трайно ползване пасище с площ  6,494 декара  

- 49014.5.33 – с начин на трайно ползване пасище с площ  7,751 декара  

- 49014.5.559 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,771 декара  

- 49014.11.44 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,102 декара  

- 49014.17.207 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,448 декара  

- 49014.2.151 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,700 декара  

- 49014.2.81 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,832 декара  

- 49014.5.488 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,371 декара  

- 49014.5.489 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,529 декара  

- 49014.5.560 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,640 декара  

- 49014.9.141 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,063 декара  

- 49014.9.142 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,099 декара 
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    Кутела 

- 40748.19.111 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,649 декара  

- 40748.19.113 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,153 декара  

- 40748.19.23 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,303 декара  

- 40748.19.26 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,510 декара  

- 40748.19.302/стар номер 020100/ – с начин на трайно ползване ливада с площ  28,159 декара  

- 40748.19.5 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,759 декара  

- 40748.22.32 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,223 декара 

    Соколовци 

- 67965.11.35 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,629 декара  

- 67965.7.92 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,194 декара 

    Смолян 

- 67653.414.26 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,433 декара  

- 67653.421.3 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,082 декара  

- 67653.427.18 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,866 декара  

- 67653.44.97 – с начин на трайно ползване ливада с площ 0,553 декара  

- 67653.90.9 – с начин на трайно ползване ливада с площ 2,032 декара  

- 67653.90.10 – с начин на трайно ползване ливада с площ 2,026 декара  

- 67653.92.5 – с начин на трайно ползване ливада с площ 5,803 декара  

- 67653.92.6 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,503 декара  

- 67653.98.28 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,097 декара  

- 67653.98.7 – с начин на трайно ползване ливада с площ 0,765 декара  

- 67653.423.14 – с начин на трайно ползване пасище с площ 9,298 декара  

- 67653.427.13 – с начин на трайно ползване пасище с площ 2,356 декара  

- 67653.93.8 – с начин на трайно ползване пасище с площ 1,878 декара 

 

                                                                 Турян 

 

- 73482.3.12 – с начин на трайно ползване пасище с площ 1,278 декара  



 

 

131 

- 73482.4.201 – с начин на трайно ползване ливада с площ 1,030 декара 

                                                               Стойките 

- 69345.14.99 – с начин на трайно ползване пасище с площ 1,834 декара  

- 69345.19.7 – с начин на трайно ползване пасище с площ 24,561 декара  

- 69345.2.143 – с начин на трайно ползване пасище с площ 1,354 декара  

- 69345.2.505 – с начин на трайно ползване пасище с площ 2,590 декара  

- 69345.9.494 – с начин на трайно ползване пасище с площ 2,234 декара  

- 69345.9.51 – с начин на трайно ползване пасище с площ 1,674 декара 

 

Отдадена 2019 г. за 5 стопански години 

                                                            Широка лъка 

- 83274.1.969 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,905 декара  

- 83274.10.270 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,493 декара  

- 83274.10.288 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,188 декара  

- 83274.24.1134 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,800 декара  

- 83274.29.102 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  11,712 декара  

- 83274.29.1087 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  7,382 декара  

- 83274.29.6 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  3,780 декара  

- 83274.29.13 – с начин на трайно ползване ливада с площ  4,691 декара  

- 83274.33.36 – с начин на трайно ползване ливада с площ  9,029 декара  

- 83274.810.39 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  5,193 декара  

- 83274.853.100 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  3,694 декара  

- 83274.853.103 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  3,632 декара  

- 83274.853.95 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  9,786 декара  

- 83274.855.725 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  6,957 декара  

- 83274.860.665 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  5,088 декара  

- 83274.820.651 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  7,729  

 

- 83274.7.417 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,845 декара  
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- 83274.7.199 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  11,433 декара  

- 83274.29.699 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  8,073 декара  

- 83274.29.1075 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  8,073 декара  

- 83274.29.1076 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,541 декара 

 - 83274.25.171 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,302 декара 

 - 83274.2.518 – с начин на трайно ползване пасище с площ  0,111 декара 

                                                                Сивино 

- 66384.1.56 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  199,436 декара 

- 66384.1.413 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  21,342 декара 

- 66384.1.411 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,213 декара 

- 66384.1.412 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,578 декара 

- 66384.1.93 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,701 декара 

- 66384.1.92 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,306 декара 

- 66384.2.656 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,312 декара 

- 66384.1.1305 – с начин на трайно ползване ливада с площ  5,043 декара 

- 66384.1.1292 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,539 декара 

- 66384.1.1282 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,240 декара 

- 66384.1.1280 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,828 

- 66384.1.1279 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,434 декара 

- 66384.1.1262 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,259 декара 

- 66384.1.1227 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,544 декар 

                                                                     Гела 

                                 

- 14605.66.82 – с начин на трайно ползване ливада с площ  26,486 декара 

- 14605.40.16 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  65,839 декара  

- 14605.40.14 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  41,321 декара 

- 14605.40.107 – с начин на трайно ползване пасище с площ  30,314 декара  

- 14605.40.115 – с начин на трайно ползване пасище с площ  65,935 декара  

- 14605.40.40 – с начин на трайно ползване пасище с площ  22,118 декара  
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- 14605.40.110 – с начин на трайно ползване пасище с площ  13,317 декара 

- 14605.11.75 – с начин на трайно ползване пасище, мера  с площ  1,331 декара  

- 14605.1.215 – с начин на трайно ползване пасище с площ  0,764 декара  

- 14605.1.216 – с начин на трайно ползване пасище с площ  0,191 декара  

- 14605.1.218 – с начин на трайно ползване пасище с площ  1,089 декара  

- 14605.3.108 – с начин на трайно ползване ливада с площ  7,408 декара 

 - 14605.44.53 – с начин на трайно ползване ливада с площ  71,154 декара 

 - 14605.40.39 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  25,177 декара 

 - 14605.40.109 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  109,621 декара 

                                                               Катраница 

- 36631.1.376 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,926 декара  

- 36631.1.284 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,901 декара 

                                                                  Подвис 

- 56962.1.331 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,032 декара 

                                                                 Селище 

- 66069.1.883 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,411 декара  

- 66069.1.402 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,045 декара  

- 66069.1.376 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,414 декара 

                                                               Требище 

- 73033.1.602 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,543 декара  

- 73033.1.589 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,638 декара  

- 73033.1.584 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  4,846 декара  

- 73033.1.603 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,666 декара  

- 73033.1.605 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,051 декара  

- 73033.1.612 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,192 декара  

- 73033.1.620 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,782 декара  

- 73033.1.628 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,767 декара  

- 73033.1.629 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,720 декара  

- 73033.1.639 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,258 декара  
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- 73033.1.655 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,033 декара  

- 73033.1.646 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,165 декара  

- 73033.1.645 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,181 декара  

- 73033.1.248 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,575 декара  

- 73033.1.246 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,528 декара  

- 73033.1.576 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,793 декара  

- 73033.1.575 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,207 декара  

- 73033.1.569 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,308 декара  

- 73033.1.566 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,493 декара  

- 73033.1.484 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,120 декара  

- 73033.1.496 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,465 декара  

- 73033.1.163 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,836 декара  

- 73033.1.356 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,076 декара  

- 73033.1.247 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,448 декара  

- 73033.1.218 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  3,337 декара 

                                                      Търън 

- 73777.2.822 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,315 декара  

- 73777.2.213 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,225 декара  

- 73777.1.131 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,941 декара  

- 73777.2.821 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,278 декара  

- 73777.2.807 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  3,781 декара  

- 73777.2.721 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,905 декара  

- 73777.2.223 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  10,919 декара  

- 73777.2.169 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,760 декара  

- 73777.1.104 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,912 декара  

- 73777.1.103 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  7,033 декара 

                                                                 Смилян 

- 67547.7.98 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,593 декара  

- 67547.24.49 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,789 декара  
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- 67547.39.164 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,144 декара  

- 67547.39.30 – с начин на трайно ползване ливада с площ  4,880 декара  

- 67547.39.38 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,915 декара  

- 67547.7.62 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,633 декара  

- 67547.9.40 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,527 декара  

- 67547.20.69 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,334 декара  

- 67547.20.71 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,339 декара  

- 67547.39.158 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  6,837 декара 

Кутела 

           - 40748.11.256 – с начин на трайно ползване пасище с площ  37,167 декара  

           - 40748.11.263 – с начин на трайно ползване пасище с площ  114,059 декара 

Смолян 

- 67653.114.14 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,003 декара  

- 67653.1.521 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,864 декара  

- 67653.139.79 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,216 декара  

- 67653.139.80 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,515 декара  

- 67653.141.37 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,090 декара  

- 67653.194.4 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  5,345 декара  

- 67653.198.19 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,992 декара  

- 67653.199.10 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,058 декара  

- 67653.199.19 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,645 декара  

- 67653.2.737 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,283 декара  

- 67653.29.77 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,970 декара  

- 67653.300.11 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,084 декара  

- 67653.300.557 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,129 декара  

- 67653.300.75 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,634 декара  

- 67653.300.756 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,501 декара  

- 67653.300.757 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,781 декара  

- 67653.300.764 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,834 декара  
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- 67653.300.809 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,229 декара  

- 67653.300.808 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,254 декара  

- 67653.301.263 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,505 декара  

- 67653.301.597 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,974 декара  

- 67653.301.85 – с начин на трайно ползване ливада с площ  7,433 декара  

- 67653.4.487 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,105 декара  

- 67653.4.488 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,033 декара  

- 67653.4.489 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,041 декара  

- 67653.4.490 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,265 декара  

- 67653.4.491 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,453 декара  

- 67653.4.494 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,221 декара  

- 67653.4.499 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,154 декара  

- 67653.4.500 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,274 декара  

- 67653.4.508 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,328 декара  

- 67653.4.514 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,510 декара  

- 67653.4.523 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,262 декара  

- 67653.4.539 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,167 декара  

- 67653.4.564 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,910 декара  

- 67653.4.593 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,644 декара  

- 67653.4.752 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,245 декара  

- 67653.407.1 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,873 декара  

- 67653.426.24 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,626 декара  

- 67653.5.94 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,403 декара  

 - 67653.58.41 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,388 декара  

- 67653.58.42 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,557 декара  

- 67653.6.409 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,744 декара  

- 67653.7.212 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  11,138 декара 

 - 67653.4.462 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,732 декар 

 - 67653.300.786 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,636 декара 
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 - 67653.4.680 – с начин на трайно ползване ливада с площ  21,046 декара 

                                                                        Мугла 

  49285.2.37 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  3,702 декара  

- 49285.2.87 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,561 декара  

- 49285.2.126 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  7,028 декара  

- 49285.3.60 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  9,721 декара  

- 49285.3.62 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,108 декара  

- 49285.3.70 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,804  

- 49285.3.193 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  6,922 декара  

- 49285.3.224 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  3,104 декара  

- 49285.2.37 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  3,702 декара  

- 49285.3.249 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,233 декара  

- 49285.3.254 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,723 декара  

- 49285.3.247 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,545 декара  

- 49285.3.256 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,165 декара  

- 49285.4.16 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,948 декара  

- 49285.4.29 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  20,067 декара  

- 49285.4.193 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,641 декара  

- 49285.4.197 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,832 декара  

- 49285.4.203 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,987 декара  

- 49285.4.204 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,438 декара  

- 49285.4.209 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,457 декара  

- 49285.5.5 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  5,100 декара  

- 49285.5.158 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  7,150 декара  

- 49285.5.176 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  3,920 декара  

- 49285.5.204 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,427 декара  

- 49285.7.14 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  15,259 декара  

- 49285.7.17 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,967 декара  

- 49285.6.20 – с начин на трайно ползване ливада с площ  11,282 декара  
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 - 49285.7.115 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,590 декара  

- 49285.7.125 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,772 декара  

- 49285.9.40 – с начин на трайно ползване ливада с площ  5,320 декара  

- 49285.9.42 – с начин на трайно ползване ливада с площ  3,699 декара  

- 49285.9.44 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,734 декара  

- 49285.9.48 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,444 декара  

- 49285.9.184 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,666 декара  

- 49285.10.33 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,068 декара  

- 49285.10.35 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,796 декара  

- 49285.10.33 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,068 декара  

- 49285.40.153 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,210 декара  

- 49285.10.79 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,178 декара  

- 49285.10.83 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,305 декара  

- 49285.11.57 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,483 декара  

- 49285.14.25 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,641 декара  

- 49285.14.26 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,806 декара  

- 49285.14.33 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,778 декара  

- 49285.14.31 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,658 декара  

- 49285.14.78 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,706 декара  

- 49285.14.86 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,422 декара  

- 49285.14.94 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,476 декара  

- 49285.14.95 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,733 декара  

- 49285.15.21 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,502 декара  

- 49285.15.22 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,269 декара  

- 49285.15.23 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,422 декара  

- 49285.15.26 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,621 декара  

- 49285.15.27 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,763  

- 49285.15.29 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,527 декара  

- 49285.15.32 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,914 декара  
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- 49285.16.5 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,928 декара  

- 49285.16.6 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,543 декара  

- 49285.17.10 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,604 декара  

- 49285.17.11 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,630 декара  

- 49285.17.12 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,289 декара  

- 49285.17.13 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,322 декара  

- 49285.17.16 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,687 декара  

- 49285.17.17 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,739 декара  

- 49285.17.34 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,694 декара  

- 49285.17.64 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,574 декара  

- 49285.17.62 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,340  

- 49285.17.63 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,522 декара  

- 49285.18.4 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  0,597 декара  

- 49285.18.5 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,930 декара  

- 49285.18.6 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,323 декара  

- 49285.18.7 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,317 декара  

- 49285.18.8 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,410 декара  

- 49285.18.12 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,532 декара  

- 49285.18.26 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,779 декара  

- 49285.18.27 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,655 декара  

- 49285.18.29 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,315 декара  

- 49285.19.50 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,935 декара  

- 49285.19.51 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,739 декара  

- 49285.20.61 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,501 декара  

- 49285.20.137 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,616 декара  

- 49285.22.80 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,517 декара  

- 49285.22.81 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,888 декара  

- 49285.23.49 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,850 декара  

- 49285.23.51 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,924 декара  
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- 49285.25.50 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,293 декара  

- 49285.25.51 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,958  

- 49285.26.13 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  3,852 декара  

- 49285.26.18 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  3,719 декара  

- 49285.28.1 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,337 декара  

- 49285.28.3 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,427 декара  

- 49285.28.4 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,907 декара  

- 49285.28.48 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,483 декара  

- 49285.28.101 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,031 декара  

- 49285.30.158 – с начин на трайно ползване ливада с площ  2,363 декара  

- 49285.31.15 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,791 декара  

- 49285.31.16 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,667 декара  

- 49285.50.67 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,989 декара  

- 49285.50.68 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,366 декара  

- 49285.50.133 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,914 декара  

- 49285.50.146 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,535 декара  

- 49285.50.147 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,751 декара  

- 49285.50.149 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,684 декара  

- 49285.50.155 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  8,113 декара  

- 49285.50.302 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,396 декара 

- 49285.2.77 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  11,315 декара  

- 49285.3.245 – с начин на трайно ползване пасище,мера с площ  0,696 декара 

 - 49285.27.170 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  49,218 декара 

- 49285.40.70 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,975 декара  

- 49285.21.33 – с начин на трайно ползване пасище,мера с площ  1,633 декара  

- 49285.23.99 – с начин на трайно ползване ливада с площ  0,984 декара 

- 49285.28.208 – с начин на трайно ползване ливада с площ  7,113 декара  

- 49285.5.116 – с начин на трайно ползване пасище,мера с площ  4,261 декара 

- 49285.9.49 – с начин на трайно ползване ливада с площ  4,019 декара  
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- 49285.4.62 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,302 декара  

- 49285.4.219 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  6,515 декара  

- 49285.3.83 – с начин на трайно ползване пасище,мера с площ  3,056 декара  

- 49285.28.136 – с начин на трайно ползване ливада с площ  1,712 декара  

- 49285.30.151 – с начин на трайно ползване ливада с площ  11,900 декара 

                                                      Момчиловци 

- 49014.3.428 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  9,825 декара  

- 49014.18.5183 – с начин на трайно ползване пасище,мера с площ  4,100 декара  

- 49014.5.632 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  13,201 декара  

- 49014.2.202 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  30,385 декара  

- 49014.2.201 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  6,341 декара  

- 49014.2.200 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  45,629 декара  

- 49014.18.5184 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  5,973  

- 49014.18.5189 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  7,470 декара  

- 49014.5.5 – с начин на трайно ползване ливада с площ  14,473 декара  

- 49014.18.5196 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,329 декара 

Чокманово 

- 81520.3.368 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,280 

- 81520.3.287 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  3,250 декара 

- 81520.3.26 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,399 декара 

- 81520.3.21 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  6,488 декара 

- 81520.3.2 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  1,452 декара 

- 81520.3.15 – с начин на трайно ползване пасище, мера с площ  2,691 декара 

Приложение № 11 

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, КОЯТО Е ОТДАДЕНА ПОД НАЕМ 2021 година за срок 

5 стопански години 

НОМЕР ЗЕМЛИЩЕ № НА ИМОТ ВИД НА ИМОТ 
ПЛОЩ 

(дка.) 
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1 с. Мугла 49285.024.021 Ливада 17,837 

2 с. Мугла 49285.024.041 Ливада 11,027 

3 с. Мугла 49285.011.012 Ливада 13,286 

4 с. Мугла 49285.011.006 Ливада 3,945 

5 с. Мугла 49285.024.050 Ливада 6,638 

6 с. Мугла 49285.024.060 Ливада 6,578 

7 с. Мугла 49285.024.035 Ливада 5,283 

8 с. Мугла 49285.024.037 Ливада 5,564 

9 с. Мугла 49285.011.059 Ливада 6,844 

10 с. Мугла 49285.011.047 Ливада 2,099 

11 с. Мугла 49285.035.108 Ливада 15,866 

12 с. Мугла 49285.024.027 Ливада 1,556 

13 с. Мугла 49285.024.047 Ливада 2,935 

14 с. Мугла 49285.039.132 пасище 38,704 

15 с. Мугла 49285.023.041 Ливада 8,214 

16 с. Мугла 49285.002.145 пасище 44,786 

17 с. Мугла 49285.027.196 пасище 5,272 

18 с.Мугла 49285.038.114 пасище 10,033 

19 с. Мугла 49285.015.028 Ливада 1,512 

20 с. Мугла 49285.015.030 Пасище  2,720 

21 с. Мугла 49285.015.031 Пасище  1,412 

22 с. Мугла 49285.015.060 Пасище  1,441 

23 с. Мугла 49285.033.027 Ливада 4,701 

24 с. Мугла 49285.023.062 Ливада 2,849 

25 с. Мугла 49285.002.001 пасище,мера 6,354 

26 с. Мугла 49285.002.042 Ливада 24,691 

27 с. Мугла 49285.002.047 Ливада 2,856 

28 с. Мугла 49285.002.080 Ливада 1,718 
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29 с. Мугла 49285.002.081 Ливада 3,900 

30 с. Мугла 49285.002.090 Ливада 10,969 

31 с. Мугла 49285.002.147 пасище,мера 11,297 

32 с. Мугла 49285..003.121 Ливада 2,141 

33 с. Мугла 49285.003.215 Ливада 3,285 

34 с. Мугла 49285.004.004 пасище,мера 3,021 

35 с. Мугла 49285.004.019 пасище,мера 2,646 

36 с. Мугла 49285.004.208 Ливада 2,211 

37 с. Мугла 49285.007.098 Ливада 1,818 

38 с. Мугла 49285.017.001 пасище,мера 6,248 

39 с. Мугла 49285.018.035 пасище,мера 5,141 

40 с. Мугла 49285.018.036 пасище,мера 7,170 

41 с. Мугла 49285.018.037 пасище,мера 5,862 

42 с. Мугла 49285.018.038 пасище,мера 6,529 

43 с. Мугла 49285.018.039 пасище,мера 18,964 

44 с. Мугла 49285.018.042 пасище,мера 5,210 

45 с. Мугла 49285.020.098 Ливада 11,583 

46 с. Мугла 49285.023.079 Ливада 4,847 

47 с. Мугла 49285.026.006 Ливада 77,530 

48 с. Мугла 49285.026.013 пасище,мера 3,852 

49 с. Мугла 49285.026.015 Ливада 2,717 

50 с. Мугла 49285.026.020 пасище,мера 25,337 

51 с. Мугла 49285.026.053 пасище,мера 22,418 

52 с. Мугла 49285.026.109 Ливада 35,424 

53 с. Мугла 49285.026.111 Ливада 25,566 

54 с. Мугла 49285.028.008 пасище,мера 28,539 

55 с. Мугла 49285.028.058 пасище,мера 24,716 

56 с. Мугла 49285.031.002 пасище,мера 2,276 
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57 с. Мугла 49285.031.070 пасище,мера 1,756 

58 с. Мугла 49285.040.129 пасище,мера 12,145 

59 с. Мугла 49285.040.130 пасище,мера 28,194 

60 с. Мугла 49285.050.017 пасище,мера 2,488 

61 с. Мугла 49285.050.023 Ливада 1,070 

62 с. Мугла 49285.050.115 Ливада 1,050 

63 с. Мугла 49285.002.161 Ливада  8,282 

64 с. Мугла 49285.003.027 Ливада  2,833 

65 с. Мугла 49285.003.120 Ливада  1,069 

66 с. Мугла 49285.003.121 Ливада  2,141 

67 с. Мугла 49285.003.206 Ливада  1,960 

68 с. Мугла 49285.003.209 Ливада  1,401 

69 с. Мугла 49285.003.210 Ливада  1,502 

70 с. Мугла 49285.003.220 Ливада  1,457 

71 с. Мугла 49285.003.221 Ливада  1,524 

72 с. Мугла 49285.003.241 Ливада  2,585 

73 с. Мугла 49285.003.242 Ливада  3,729 

74 с. Мугла 49285.004.044 Ливада  4,867 

75 с. Мугла 49285.004.072 Ливада  1,508 

76 с. Мугла 49285.004.073 Ливада  2,570 

77 с. Мугла 49285.004.098 Ливада  1,841 

78 с. Мугла 49285.004.117 Ливада  1,175 

79 с. Мугла 49285.004.127 Ливада  2,401 

80 с. Мугла 49285.004.148 Ливада  2,087 

81 с. Мугла 49285.004.154 Ливада  1,897 

82 с. Мугла 49285.004.163 Ливада  2,103 

83 с. Мугла 49285.004.165 пасище,мера  6,221 

84 с. Мугла 49285.004.168 Ливада  1,383 
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85 с. Мугла 49285.004.171 Ливада  2,644 

86 с. Мугла 49285.004.174 Ливада  1,130 

87 с. Мугла 49285.004.187 Ливада  1,815 

88 с. Мугла 49285.004.195 Ливада  2,326 

89 с. Мугла 49285..004.206 Ливада  1,480 

90 с. Мугла 49285.004.211 пасище,мера  1,023 

91 с. Мугла 49285.004.218 Ливада  2,440 

92 с. Мугла 49285.005.034 Ливада  3,032 

93 с. Мугла 49285.028.053 пасище,мера  13,591 

94 с. Мугла 49285.030.193 пасище,мера  10,706 

95 с. Мугла 49285.028.016 пасище,мера  9,092 

96 с. Мугла 49285.014.108 пасище,мера  4,052 

97 с. Мугла 49285.014.072 Ливада   2,279 

98 с. Мугла 49285.014.050 Ливада   2,799 

99 с. Мугла 49285.014.046 Ливада   1,652 

100 с. Мугла 49285.014.002 Ливада   2,752 

101 с. Мугла 49285.013.009 Ливада   2,751 

102 с. Мугла 49285.011.071 Ливада   1,395 

103 с. Мугла 49285.025.083 пасище,мера   4,444 

104 с. Мугла 49285.025.006 Ливада    1,292 

105 с. Мугла 49285.020.020 Ливада    1,356 

106 с. Мугла 49285.020.019 Ливада    1,313 

107 с. Мугла 49285.020.005 пасище,мера    2,896 

108 с. Мугла 49285.019.070 Ливада    1,173 

109 с. Мугла 49285.019.053 Ливада    1,910 

110 с. Мугла 49285.019.048 Ливада    2,511 

111 с. Мугла 49285.019.001 пасище,мера    2,216 

112 с. Мугла 49285.018.034 Ливада    1,190 
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113 с. Мугла 49285.018.030 Ливада    2,363 

114 с. Мугла 49285.018.019 Ливада    1,092 

115 с. Мугла 49285.017.002 Ливада    1,357 

116 с. Мугла 49285.016.001 пасище,мера    1,391 

117 с. Мугла 49285.044.060 Ливада    10,178 

118 с. Мугла 49285.044.061 Ливада    1,721 

119 с. Мугла 49285.037.097 Ливада    13,011 

120 с. Мугла 49285.027.171 Ливада    12,419 

121 с. Мугла 49285.028.088 Ливада    5,581 

122 с. Мугла 49285.028.089 Ливада    2,317 

123 с. Мугла 49285.028.090 Ливада    7,840 

124 с. Мугла 49285.028.094 Ливада    1,912 

125 с. Мугла 49285.028.123 Ливада    1,006 

126 с. Мугла 49285.028.126 Ливада    2,511 

127 с. Мугла 49285.028.179 Ливада    1,218 

128 с. Мугла 49285.021.033 пасище,мера    1,633 

129 с. Мугла 49285.011.009 пасище,мера    2,381 

130 с. Мугла 49285.011.008 пасище,мера    2,243 

131 с. Мугла 49285.007.111 Ливада    2,288 

132 с. Мугла 49285.005.174 Ливада    1,894 

133 с. Мугла 49285.005.127 Ливада    1,290 

134 с. Мугла 49285.005.119 Ливада    2,255 

135 с. Мугла 49285.005.114 Ливада    1,353 

136 с. Мугла 49285.005.111 Ливада    1,185 

137 с. Мугла 49285.005.065 Ливада    3,777 

138 с. Мугла 49285.002.105 Ливада    2,225 

139 с. Мугла 49285.024.042 Ливада    2,511 

140 с. Мугла 49285.024.039 Ливада    6,905 
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141 с. Мугла 49285.024.019 Ливада    4,717 

142 с. Мугла 49285.023.087 пасище,мера    1,158 

143 с. Мугла 49285.023.069 Ливада    4,940 

144 с. Мугла 49285.023.047 Ливада    1,092 

145 с. Мугла 49285.023.027 Ливада    4,701 

146 с. Мугла 49285.023.026 Ливада    2,790 

147 с. Мугла 49285.023.011 пасище,мера    6,594 

148 с. Мугла 49285.023.001 Ливада    9,245 

149 с. Мугла 49285.022.059 Ливада    3,178 

150 с. Мугла 49285.002.085 Ливада    4,062 

151 с. Мугла 49285.002.083 Ливада    1,913 

152 с. Мугла 49285.002.075 Ливада    2,985 

153 с. Мугла 49285.002.117 Ливада    3,361 

154 с. Мугла 49285.050.292 Ливада    1,103 

155 с. Мугла 49285.050.255 Ливада    1,827 

156 с. Мугла 49285.050.183 Ливада    1,524 

157 с. Мугла 49285.050.177 Ливада    1,065 

158 с. Мугла 49285.050.152 Ливада    1,939 

159 с. Мугла 49285.050.144 пасище,мера    1,972 

160 с. Мугла 49285.050.124 пасище,мера    1,884 

161 с. Мугла 49285.004.027 Ливада    6,396 

162 с. Мугла 49285.004.026 Ливада    1,177 

163 с. Мугла 49285.004.025 Ливада    1,896 

164 с. Мугла 49285.004.006 Ливада    2,206 

165 с. Мугла 49285.002.149 Ливада    1,520 

166 с. Мугла 49285.002.118 пасище,мера    1,235 

167 с. Мугла 49285.002.095 Ливада    2,155 

168 с. Мугла 49285.006.014 пасище,мера    11,027 
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169 с. Мугла 49285.011.032 Ливада     3,736 

170 с.Мугла 49285.004.146 Ливада 12,027 

171 с.Мугла 49285.004.166 пасище 1,063 

172 с.Мугла 49285.004.181 Ливада 1,720 

173 с.Мугла 49285.004.206 Ливада 1,480 

174 с.Мугла 49285.005.232 пасище 49,156 

175 с.Мугла 49285.007.013 пасище 6,735 

176 с.Мугла 49285.007.014 пасище 15,257 

177 с.Мугла 49285.007.017 пасище 2,966 

178 с.Мугла 49285.007.020 пасище 30,490 

179 с.Мугла 49285.022.002 Ливада 13,377 

180 с.Солища 68000.1.248 Ливада 1,487 

181 с.Солища 68000.1.307 Ливада 4,152 

182 с.Солища 68000.1.494 Ливада 1,525 

183 с.Солища 68000.1.64 Ливада 1,133 

184 с.Солища 68000.1.291 Ливада 0,924 

185 с.Солища 68000.1.886 Ливада 3,436 

186 с.Солища 68000.8.86 Ливада 2,325 

187 с.Солища 68000.9.20 Ливада 1,833 

188 с.Солища 68000.11.80 Ливада 1,842 

189 с.Солища 68000.11.74 Ливада 1,001 

190 с.Солища 68000.5.88 Ливада 1,895 

191 с.Солища 68000.4.161 Ливада 6,600 

192 с.Солища 68000.4.32 Ливада 1,547 

193 с.Солища 68000.5.139 Ливада 1,952 

194 с.Солища 68000.8.199 пасище 1,583 

195 с.Солища 68000.8.59 Ливада 3,321 

196 с.Солища 68000.8.84 Ливада 3,637 
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197 с.Солища 68000.20.91 Ливада 2,232 

198 с.Солища 68000.20.94 Ливада 1,246 

199 с.Стикъл 68000.20.96 Ливада 1,246 

200 с.Стикъл 68000.4.102 Ливада 2,153 

201 с.Стикъл 68000.4.11 Ливада 4,126 

202 с.Стикъл 68000.4.115 Ливада 2,691 

203 с.Стикъл 68000.4.68 Ливада 4,732 

204 с.Стикъл 68000.15.116 Ливада 1,053 

205 с.Стикъл 68000.5.124 Ливада 1,134 

206 с.Стикъл 68000.5.14 Ливада 2,823 

207 с.Стикъл 68000.5.145 Ливада 1,303 

208 с.Стикъл 68000.8.167 Ливада 2,524 

209 с.Стикъл 68000.8.178 Ливада 4,258 

210 с.Гела 14605.1.146 пасище 16,520 

211 с.Гела 14605.1.150 пасище 2,116 

212 с.Гела 14605.1.154 Ливада 4,632 

213 с.Гела 14605.1.84 пасище 3,693 

214 с.Гела 14605.40.111 високопл.пасище 25,897 

215 с.Гела 14605.40.22 пасище 80,347 

216 с.Гела 14605.35.35 пасище 6,859 

217 с.Гела 14605.34.98 пасище  3,750 

218 с.Гела 14605.1.24 пасище  6,270 

219 с.Гела 14605.1.40 Ливада  4,190 

220 с.Гела 14605.1.224  пасище  8,270 

221 с.Гела 14605.11.49 Ливада   5,180 

222 с.Гела 14605.11.47 Ливада   2,520 

223 с.Гела 14605.11.36 пасище  1,780 

224 с.Гела 14605.35.36 Ливада  14,650 
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225 с.Гела 14605.19.6 Ливада  2,550 

226 с.Гела 14605.13.123 Ливада  1,199 

227 с.Гела 14605.13.121 Ливада  2,430 

228 с.Гела 14605.1.226 пасище  0,400 

229 с.Гела 14605.1.100 Ливада   1,970 

230 с.Гела 14605.12.15 пасище   1,060 

231 с.Гела 14605.12.17  Ливада   2,370 

232 с.Гела 14605.11.101 Ливада    3,470 

233 с.Гела 14605.11.71 Ливада    3,197 

234 с.Гела 14605.11.73 Ливада    6,078 

235 с.Гела 14605.11.74 пасище    1,996 

236 с.Гела 14605.13.54 Ливада 6,680 

237 с.Гела 14605.2.132 Ливада 7,845 

238 с.Гела 14605.2.48 Ливада 6,799 

239 с.Гела 14605..40.111 пасище 25,897 

240 с.Гела 14605.44.109 Ливада 32,539 

241 с.Гела 14605.66.3 пасище 128,911 

242 гр.Смолян 67653.4.242 Ливада 2,996 

243 гр.Смолян 67653.158.3 пасище 6,457 

244 гр.Смолян 67653.158.5 пасище 1,541 

245 гр.Смолян 67653.158.7 пасище 7,076 

246 гр.Смолян 67653.158.8 пасище 5,670 

247 гр.Смолян 67653.1.254 Ливада 1,205 

248 гр.Смолян 67653.1.265 Ливада 1,027 

249 гр.Смолян 67653.1.277 Ливада 1,657 

250 гр.Смолян 67653.1.334 Ливада 1,558 

251 гр.Смолян 67653.140.49 Ливада 1,725 

252 гр.Смолян 67653.214.21 Ливада 2,131 
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253 гр.Смолян 67653.3.94 Ливада 3,635 

254 гр.Смолян 67653.301.569 Ливада 3,050 

255 гр.Смолян 67653.301.645 Ливада 9,964 

256 гр.Смолян 67653.301.892 Ливада 2,069 

257 гр.Смолян 67653.301.900 Ливада 2,556 

258 гр.Смолян 67653.4.363 Ливада 1,785 

259 гр.Смолян 67653.4.375 Ливада 2,030 

260 гр.Смолян 67653.300.221 Ливада 1,631 

261 гр.Смолян 67653.300.212 Ливада 1,873 

262 гр.Смолян 67653.300.216 Ливада 3,003 

263 гр.Смолян 67653.300.203 пасище 4,607 

264 гр.Смолян 67653.4.612 Ливада 4,190 

265 гр.Смолян 67653.4.495 Ливада 0,795 

266 гр.Смолян 67653.4.427 Ливада 0,159 

267 гр.Смолян 67653.4.440 Ливада 0,816 

268 гр.Смолян 67653.4.501 Ливада 0,491 

269 гр.Смолян 67653.4.505 Ливада 1,095 

270 гр.Смолян 67653.4.514 Ливада 1,510 

271 гр.Смолян 67653.192.9 Ливада 5,047 

272 гр.Смолян 67653.193.6 Ливада 1,343 

273 гр.Смолян 67653.194.4 пасище 5,344 

274 гр.Смолян 67653.195.5 пасище 3,003 

275 гр.Смолян 67653.195.6 Ливада 0,625 

276 гр.Смолян 67653.198.19 Ливада 3,991 

277 гр.Смолян 67653.198.29 Ливада 0,600 

278 гр.Смолян 67653.199.10 Ливада 1,058 

279 гр.Смолян 67653.199.16 Ливада 0,619 

280 гр.Смолян 67653.199.19 Ливада 3,644 
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281 гр.Смолян 67653.183.37 Ливада 0,919 

282 гр.Смолян 67653.6.141 Ливада 1,075 

283 гр.Смолян 67653.6.158 Ливада 1,009 

284 гр.Смолян 67653.6.160 Ливада 2,962 

285 гр.Смолян 67653.6.162 Ливада 1,380 

286 гр.Смолян 67653.6.169 Ливада 0,746 

287 гр.Смолян 67653.6.409 пасище 1,743 

288 гр.Смолян 67653.6.419 пасище 2,207 

289 гр.Смолян 67653.6.532 пасище 2,366 

290 гр.Смолян 67653.3.69 Ливада 1,164 

291 гр.Смолян 67653.3.96 Ливада 1,288 

292 гр.Смолян 67653.3.093 Ливада 0,806 

293 гр.Смолян 67653.228.12 пасище 1,463 

294 гр.Смолян 67653.1.315 Ливада 1,966 

295 гр.Смолян 67653.2.125 Ливада 4,339 

296 гр.Смолян 67653.29.82 пасище 18,168 

297 гр.Смолян 67653.300.222 пасище 61,497 

298 гр.Смолян 67653.300.223 пасище 24,814 

299 гр.Смолян 67653.300.814 пасище 16,357 

300 гр.Смолян 67653.300.885 пасище 11,398 

301 с.Широка лъка 82374.23.875 пасище 2,095 

302 с.Широка лъка 83274.23.877 пасище 4,238 

303 с.Широка лъка 83274.23.878 пасище 1,254 

304 с.Широка лъка 83274.5.679 пасище 10,327 

305 с.Широка лъка 83274.5.683 пасище 13,395 

306 с.Широка лъка 83274.5.684 пасище 5,125 

307 с.Широка лъка 83274.810.33 пасище 42,587 

308 с.Широка лъка 83274.850.313 Ливада 5,128 
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309 с.Широка лъка 83274.850.316 Ливада 3,231 

310 с.Широка лъка 83274.850.326 Ливада 5,044 

311 с.Широка лъка 83274.860.663 Ливада 18,185 

312 с.Широка лъка 83274.810.34 Ливада 31,442 

313 с.Широка лъка 83274.23.674 пасище 1,039 

314 с.Широка лъка 83274.24.159 пасище 5,785 

315 с.Широка лъка 83274.4.431 Ливада 46.033 

316 с.Широка лъка 83274.4.735 Ливада 8,978 

317 с.Широка лъка 83274.4.74 Ливада 1,917 

318 с.Широка лъка 83274.4.854 пасище 3,131 

319 с.Широка лъка 83274.4.99 Ливада 3,330 

320 с.Широка лъка 83274.827.820 пасище 1,828 

321 с.Широка лъка 83274.827.981 пасище 1,506 

322 с.Широка лъка 83274.828.285 пасище 6,900 

323 с.Широка лъка 83274.850.225 Ливада 2,275 

324 с.Широка лъка 83274.850.343 Ливада 5,313 

325 с.Широка лъка 83274.850.359 Ливада 2,572 

326 с.Широка лъка 83274.850.518 Ливада 1,416 

327 с.Широка лъка 83274.850.535 пасище 16,230 

328 с.Широка лъка 83274.850.539 Ливада 3,102 

329 с.Широка лъка 83274.850.551 Ливада 1,426 

330 с.Широка лъка 83274.850.558 Ливада 1,113 

331 с.Широка лъка 83274.5.1251 Ливада    8,587 

332 с.Широка лъка 83274.5.1257 пасище  9,537 

333 с.Широка лъка 83274.5.1072 пасище  7,393 

334 с.Широка лъка 83274.5.95 Ливада     4,015 

335 с.Широка лъка 83274.20.143 Ливада     2,103 

336 с.Широка лъка 83274.5.91 Ливада     2,495 
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337 с.Широка лъка 82374.2.180 пасище   1,538 

338 с.Широка лъка 82374.2.193 Ливада     1,693 

339 с.Широка лъка 82374.2.209 Ливада     1,133 

340 с.Широка лъка 82374.2.213 Ливада     1,214 

341 с.Широка лъка 82374.2.221 Ливада     2,461 

342 с.Широка лъка 82374.2.234 Ливада     1,340 

343 с.Широка лъка 82374.2.236 Ливада     0,523 

344 с.Широка лъка 82374.2.25 Ливада     4,518 

345 с.Широка лъка 82374.2.42 Ливада     0,955 

346 с.Широка лъка 82374.2.5 Ливада     1,685 

347 с.Стойките 69345.12.122 Ливада 5,962 

348 с.Стойките 69345.14.5 Ливада 14,355 

349 с.Стойките 69345.14.6 Ливада 2,298 

350 с.Стойките 69345.17.163 Ливада 5,894 

351 с.Стойките 69345.17.206 Ливада 3,477 

352 с.Стойките 69345.17.233 Ливада 6,591 

353 с.Стойките 69345.17.274 Ливада 8,366 

354 с.Стойките 69345.2.450 Ливада 1,633 

355 с.Стойките 69345.2.454 Ливада 1,981 

356 с.Стойките 69345.2.479 Ливада 1,100 

357 с.Стойките 69345.2.485 Ливада 1,174 

358 с.Стойките 69345.2.515 Ливада 1,660 

359 с.Стойките 69345.9.225 пасище 21,450 

360 с.Полковник Серафимово 3036 Ливада 1,000 

361 с.Полковник Серафимово 3040 Ливада 1,800 

362 с.Полковник Серафимово 3027 Ливада 3,800 

363 с.Полковник Серафимово 3007 Ливада 1,400 

364 с.Полковник Серафимово 4325 Ливада 1,700 
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365 с.Полковник Серафимово 9036 Ливада 2,500 

366 с.Полковник Серафимово 9062 Ливада 1,300 

367 с.Полковник Серафимово 9065 Ливада 4,200 

368 с.Полковник Серафимово 9068 Ливада 4,600 

369 с.Полковник Серафимово 10079 Ливада 1,198 

370 с.Полковник Серафимово 10082 Ливада 1,185 

371 с.Полковник Серафимово 10112 Ливада 1,372 

372 с.Полковник Серафимово 10119 Ливада 2,014 

373 с.Полковник Серафимово 10131 Ливада 2,653 

374 с.Полковник Серафимово 10132 Ливада 4,926 

375 с.Полковник Серафимово 10186 Ливада 1,800 

376 с.Полковник Серафимово 10221 Ливада 1,425 

377 с.Полковник Серафимово 10222 Ливада 2,733 

378 с.Полковник Серафимово 10225 Ливада 2,325 

379 с.Полковник Серафимово 10263 Ливада 3,541 

380 с.Полковник Серафимово 10275 Ливада 2,296 

381 с.Полковник Серафимово 10280 Ливада 1,957 

382 с.Полковник Серафимово 10293 Ливада 1,802 

383 с.Полковник Серафимово 10313 Ливада 4,639 

384 с.Полковник Серафимово 10314 Ливада 2,081 

385 с.Полковник Серафимово 10328 Ливада 2,348 

386 с.Полковник Серафимово 10329 Ливада 3,880 

387 с.Полковник Серафимово 10330 Ливада 3,238 

388 с.Полковник Серафимово 10338 Ливада 1,734 

389 с.Полковник Серафимово 10339 Ливада 1,170 

390 с.Полковник Серафимово 10341 Ливада 2,004 

391 с.Полковник Серафимово 10342 Ливада 4,576 

392 с.Полковник Серафимово 10345 Ливада 1,018 
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393 с.Полковник Серафимово 10351 Ливада 3,693 

394 с.Полковник Серафимово 10352 Ливада 1,455 

395 с.Полковник Серафимово 10354 Ливада 2,849 

396 с.Полковник Серафимово 10375 Ливада 1,230 

397 с.Полковник Серафимово 10376 Ливада 1,017 

398 с.Полковник Серафимово 7023 Ливада 2,359 

399 с.Полковник Серафимово 7025 Ливада 2,231 

400 с.Полковник Серафимово 7049 Ливада 4,965 

401 с.Полковник Серафимово 7057 Ливада 5,840 

402 с.Полковник Серафимово 7059 Ливада 4,480 

403 с.Полковник Серафимово 7063 Ливада 1,575 

404 с.Полковник Серафимово 7068 Ливада 1,049 

405 с.Полковник Серафимово 7089 Ливада 1,290 

406 с.Полковник Серафимово 7090 Ливада 1,903 

407 с.Полковник Серафимово 7096 Ливада 1,616 

408 с.Полковник Серафимово 7103 Ливада 1,375 

409 с.Полковник Серафимово 7149 Ливада 1,202 

410 с.Полковник Серафимово 8042 Ливада 3,572 

411 с.Полковник Серафимово 8043 Ливада 3,938 

412 с.Полковник Серафимово 8072 Ливада 1,881 

413 с.Полковник Серафимово 8074 Ливада 1,059 

414 с.Полковник Серафимово 8075 Ливада 1,322 

415 с.Полковник Серафимово 8081 Ливада 1,051 

416 с.Полковник Серафимово 8082 Ливада 1,496 

417 с.Полковник Серафимово 8084 Ливада 3,728 

418 с.Полковник Серафимово 8085 Ливада 1,940 

419 с.Полковник Серафимово 8087 Ливада 2,353 

420 с.Полковник Серафимово 8107 Ливада 1,821 
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421 с.Полковник Серафимово 8109 Ливада 4,930 

422 с.Полковник Серафимово 8135 Ливада 4,099 

423 с.Полковник Серафимово 8136 Ливада 4,071 

424 с.Полковник Серафимово 8137 Ливада 3,484 

425 с.Полковник Серафимово 8140 Ливада 2,157 

426 с.Полковник Серафимово 8144 Ливада 5,352 

427 с.Полковник Серафимово 8145 Ливада 2,780 

428 с.Полковник Серафимово 8146 Ливада 2,462 

429 с.Полковник Серафимово 8159 Ливада 1,523 

430 с.Полковник Серафимово 2212 Ливада 3,380 

431 с.Полковник Серафимово 2243 Ливада 2,387 

432 с.Полковник Серафимово 2247 Ливада 1,555 

433 с.Полковник Серафимово 2251 Ливада 4,414 

434 с.Полковник Серафимово 2255 Ливада 2,189 

435 с.Полковник Серафимово 2278 Ливада 1,176 

436 с.Полковник Серафимово 2282 Ливада 1,684 

437 с.Полковник Серафимово 2411 Ливада 1,296 

438 с.Полковник Серафимово 2554 Ливада 2,800 

439 с.Полковник Серафимово 2609 Ливада 1,955 

440 с.Полковник Серафимово 5106 Ливада 1,021 

441 с.Полковник Серафимово 5109 Ливада 1,688 

442 с.Полковник Серафимово 5124 Ливада 1,440 

443 с.Полковник Серафимово 5126 Ливада 2,785 

444 с.Полковник Серафимово 5136 Ливада 1,307 

445 с.Полковник Серафимово 5141 Ливада 1,918 

446 с.Полковник Серафимово 5236 Ливада 1,248 

447 с.Полковник Серафимово 5273 Ливада 4,782 

448 с.Полковник Серафимово 5309 Ливада 2,053 



 

 

158 

449 с.Полковник Серафимово 5318 Ливада 1,652 

450 с.Полковник Серафимово 5336 Ливада 1,955 

451 с.Полковник Серафимово 5338 Ливада 2,043 

452 с.Полковник Серафимово 5339 Ливада 1,216 

453 с.Полковник Серафимово 5350 Ливада 1,313 

454 с.Полковник Серафимово 5352 Ливада 1,637 

455 с.Полковник Серафимово 5363 Ливада 1,637 

456 с.Полковник Серафимово 5366 Ливада 2,117 

457 с.Полковник Серафимово 5371 Ливада 1,191 

458 с.Полковник Серафимово 5372 пасище 6,796 

459 с.Полковник Серафимово 5382 Ливада 1,726 

460 с.Полковник Серафимово 5384 Ливада 1,025 

461 с.Полковник Серафимово 5413 Ливада 1,647 

462 с.Полковник Серафимово 5415 Ливада 1,018 

463 с.Полковник Серафимово 5485 Ливада 1,024 

464 с.Полковник Серафимово 5486 Ливада 2,666 

465 с.Полковник Серафимово 5490 Ливада 1,303 

466 с.Полковник Серафимово 5517 Ливада 1,085 

467 с.Полковник Серафимово 5521 Ливада 2,084 

468 с.Полковник Серафимово 5523 Ливада 1,687 

469 с.Полковник Серафимово 5524 Ливада 1,506 

470 с.Полковник Серафимово 7009 Ливада 1,132 

471 с.Полковник Серафимово 7010 Ливада 1,522 

472 с.Полковник Серафимово 1036 Ливада 2,596 

473 с.Полковник Серафимово 1056 пасище 3,932 

474 с.Полковник Серафимово 1057 Ливада 2,149 

475 с.Полковник Серафимово 1058 Ливада 0,909 

476 с.Полковник Серафимово 1061 Ливада 1,593 
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477 с.Полковник Серафимово 1109 Ливада 1,252 

478 с.Полковник Серафимово 1180 Ливада 2,205 

479 с.Полковник Серафимово 1182 Ливада 1,521 

480 с.Полковник Серафимово 1197 Ливада 2,273 

481 с.Полковник Серафимово 2001 Ливада 4,179 

482 с.Полковник Серафимово 2028 Ливада 1,539 

483 с.Полковник Серафимово 2088 Ливада 1,361 

484 с.Полковник Серафимово 2098 Ливада 1,039 

485 с.Полковник Серафимово 2099 Ливада 1,270 

486 с.Полковник Серафимово 2100 Ливада 1,674 

487 с.Полковник Серафимово 2103 Ливада 1,197 

488 с.Полковник Серафимово 2112 Ливада 2,637 

489 с.Полковник Серафимово 2113 Ливада 0,766 

490 с.Полковник Серафимово 2114 Ливада 1,666 

491 с.Полковник Серафимово 2118 Ливада 1,244 

492 с.Полковник Серафимово 2124 Ливада 1,225 

493 с.Полковник Серафимово 2155 Ливада 7,212 

494 с.Полковник Серафимово 2164 Ливада 4,616 

495 с.Полковник Серафимово 2165 Ливада 1,966 

496 с.Полковник Серафимово 2171 Ливада 1,277 

497 с.Полковник Серафимово 2173 Ливада 1,013 

498 с.Полковник Серафимово 2174 Ливада 1,058 

499 с.Полковник Серафимово 2198 Ливада 1,026 

500 с.Смилян 67547.20.2 пасище 3,276 

501 с.Смилян 67547.20.3 пасище 8,704 

502 с.Смилян 67547.20.4 пасище 1,549 

503 с.Смилян 67547.40.11 Ливада 19,482 

504 с.Смилян 67547.40.16 Ливада 0,821 



 

 

160 

505 с.Смилян 67547.40.27 пасище 5,112 

506 с.Смилян 67547.40.3 пасище 1,896 

507 с.Смилян 67547.40.32 пасище 9,488 

508 с.Смилян 67547.40.34 Ливада 1,415 

509 с.Смилян 67547.40.35 Ливада 1,055 

510 с.Смилян 67547.40.74 пасище 5,402 

511 с.Смилян 67547.40.75 пасище 6,184 

512 с.Смилян 67547.40.77 Ливада 3,181 

513 с.Смилян 67547.40.78 Ливада 1,586 

514 с.Смилян 67547.40.79 пасище 3,732 

515 с.Смилян 67547.40.80 пасище 2,206 

516 с.Смилян 67547.2.31 пасище 0,878 

517 с.Смилян 67547.20.69 пасище 1,333 

518 с.Смилян 67547.20.70 пасище 0,458 

519 с.Смилян 67547.20.71 пасище 2,338 

520 с.Смилян 67547.20.72 пасище 0,800 

521 с.Смилян 67547.24.49 Ливада 1,789 

522 с.Смилян 67547.24.72 пасище 0,927 

523 с.Смилян 67547.39.158 пасище 6,836 

524 с.Смилян 67547.39.164 Ливада 1,144 

525 с.Смилян 67547.39.30 Ливада 4,880 

526 с.Смилян 67547.39.38 Ливада 1,915 

527 с.Смилян 67547.39.46 Ливада 0,101 

528 с.Смилян 67547.7.11 Ливада 4,097 

529 с.Смилян 67547.7.36 Ливада 5,894 

530 с.Смилян 67547.7.60 Ливада 2,030 

531 с.Смилян 67547.7.62 Ливада 3,632 

532 с.Смилян 67547.9.40 пасище 1,527 
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533 с.Смилян 67547.2.45 пасище 0,241 

534 с.Сивино 66384-000271 Ливада 1,543 

535 с.Сивино 66384-000306 Ливада 1,259 

536 с.Сивино 66384-000323 Ливада 1,434 

537 с.Сивино 66384-000324 Ливада 1,827 

538 с.Сивино 66384-000326 Ливада 1,240 

539 с.Сивино 66384-000336 Ливада 1,539 

540 с.Сивино 66384-000349 Ливада 5,042 

541 с.Сивино 66384-000656 Ливада 3,312 

542 с.Сивино 66384-001078 Ливада 64,262 

543 с.Сивино 66384-001092 Ливада 2,306 

544 с.Сивино 66384-001093 Ливада 2,700 

545 с.Сивино 66384-001280 Ливада 24,131 

546 с.Левочево 1582 Ливада 1,235 

547 с.Левочево 1765 Ливада 6,238 

548 с.Левочево 2027 Ливада 1,530 

549 с.Левочево 1036 пасище 6,251 

550 с.Турян 2390 пасище 5,621 

551 с.Турян 2417 пасище 3,78 

552 с.Турян 2418 пасище 2,068 

553 с.Турян 2701 пасище 15,156 

554 с.Турян 2796 пасище 77,668 

555 с.Турян 2810 пасище 4,616 

556 с.Турян 2811 пасище 5,916 

557 с.Турян 3782 пасище 91,62 

558 с.Момчиловци 49014.3.134 Ливада 3,872 

559 с.Момчиловци 49014.2.155 Ливада 6,319 

560 с.Момчиловци 49014.2.120 пасище 1,528 
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561 с.Момчиловци 49014.1.264 пасище 1,923 

562 с.Момчиловци 49014.1.173 пасище 6,209 

563 с.Момчиловци 49014.8.7 Ливада 2,560 

564 с.Момчиловци 49014.16.554 Ливада 2,411 

565 с.Момчиловци 49014.13.150 Ливада 1,462 

566 с.Момчиловци 49014.1.166 пасище 2,273 

567 с.Момчиловци 49014.12.290 Ливада 2,912 

568 с.Момчиловци 49014.30.33 Ливада 2,481 

569 с.Момчиловци 49014.2.139 пасище 2,493 

570 с.Стража 69585.21.460 Ливада 4,819 

571 с.Стража 69585.21.462 Ливада 1,817 

572 с.Стража 69585.21.464 Ливада 2,715 

573 с.Стража 69585.29.474 Ливада 1,183 

574 с.Стража 69585.29.521 Ливада 2,965 

575 с.Стража 69585.29.741 Ливада 9,242 

576 с.Орешец 53792.5.441 Ливада 1,256 

577 с.Орешец 53792.5.442 Ливада 0,328 

578 с.Орешец 53792.6.18 Ливада 0,268 

579 с.Орешец 53792.6.19 Ливада 1,251 

580 с.Орешец 53792.7.87 Ливада 1,745 

581 с.Орешец 53792.4.358 Ливада 1,623 

582 с.Орешец 53792.5.590 Ливада 1,025 

583 с.Орешец 53792.5.591 Ливада 1,125 

584 с.Орешец 53792.10.13 Ливада 3,507 

585 с.Орешец 53792.1.110 Ливада 1,352 

586 с.Орешец 53792.10.9 Ливада 2,408 

587 с.Орешец 53792.12.23 Ливада 0,527 

588 с.Орешец 53792.12.67 Ливада 0,763 
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589 с.Орешец 53792.4.303 Ливада 5,740 

590 с.Орешец 53792.4.307 Ливада 0,496 

591 с.Орешец 53792.2.242 Ливада 2,272 

592 с.Орешец 53792.22.489 Ливада 0,373 

593 с.Орешец 53792.14.301 Ливада 0,581 

594 с.Орешец 53792.14.302 Ливада 0,599 

595 с.Орешец 53792.14.323 Ливада 0,559 

596 с.Орешец 53792.14.324 Ливада 0,541 

597 с.Орешец 53792.14.325 Ливада 1,018 

598 с.Орешец 53792.14.334 Ливада 2,190 

599 с.Кремене 1009 Ливада 1,697 

600 с.Кремене 1014 Ливада 3,257 

601 с.Кремене 1024 Ливада 8,904 

602 с.Кремене 2016 Ливада 2,087 

603 с.Кремене 2033 Ливада 2,355 

604 с.Кремене 2038 Ливада 3,987 

605 с.Кремене 2342 пасище 133,536 

606 с.Кремене 2363 пасище 125,086 

607 с.Кремене 2382 пасище 4,374 

608 с.Кремене 2016 Ливада 2,087 

609 с.Кремене 2062 Ливада 9,293 

610 с.Кремене 2102 Ливада 1,667 

611 с.Кремене 2120 Ливада 3,634 

612 с.Кремене 2301 пасище 1,330 

613 с.Кремене 2344 пасище 3,262 

614 с.Кремене 2359 пасище 5,320 

615 с.Турян 1055 пасище 18,075 

616 гр.Смолян 67653.5.342 пасище 1,657 
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617 с.Чокманово 81520.1.47 Ливада 3,889 

618 с.Чокманово 81520.1.60 Ливада 5,118 

619 с.Чокманово 81520.11.27 пасище 6,403 

620 с.Чокманово 81520.3.176 пасище 1,169 

621 с.Чокманово 81520.3.177 пасище 0,536 

622 с.Чокманово 81520.3.385 Ливада 4,015 

623 с.Чокманово 81520.3.76 Ливада 0,850 

624 с.Чокманово 81520.3.99 Ливада 1,444 

625 с.Чокманово 81520.4.37 Ливада 6,818 

626 с.Чокманово 81520.4.55 Ливада 3,024 

627 с.Чокманово 81520.4.56 Ливада 3,575 

628 с.Чокманово 81520.4.57 Ливада 2,200 

629 с.Чокманово 81520.5.148 Ливада 1,226 

630 с.Чокманово 81520.5.150 Ливада 1,191 

631 с.Чокманово 81520.5.151 Ливада 9,590 

632 с.Чокманово 81520.5.17 Ливада 0,839 

633 с.Чокманово 81520.5.22 Ливада 1,638 

634 с.Чокманово 81520.5.51 Ливада 1,024 

635 с.Чокманово 81520.5.84 пасище 2,190 

636 с.Чокманово 81520.7.13 Ливада 4,323 

637 с.Чокманово 81520.8.43 Ливада 3,164 

638 с.Чокманово 81520.8.44 Ливада 0,583 

639 с.Чокманово 81520.8.53 Ливада 2,286 

640 с.Чокманово 81520.9.16 Ливада 6,457 

641 с.Кошница 1831 пасище 107,597 

642 с.Кошница 1832 пасище 17,198 

643 с.Кошница 1834 пасище 16,537 

644 с.Кошница 1835 пасище 3,619 
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645 с.Кошница 1732 пасище 25,052 

646 с. Мугла  030089  ливада  6,739 

647 с. Мугла  030097 ливада 3,411 

648 с. Мугла  004001 пасище 13,712 

649 с. Мугла  004226 пасище 6,657 

650 с. Мугла  013026 пасище 9,820 

651 с. Мугла  030209 пасище 22,446 

652 с. Мугла  044060 ливада 10,178 

653 с. Мугла 029013 ливада 2,620 

654 с. Мугла 029040 ливада 3,216 

655 с. Мугла 030081 ливада 2,107 

656 с. Мугла 030177 ливада 2,762 

657 с. Мугла 030191 ливада 4,566 

658 с. Мугла 028087 ливада 1,028 

659 с. Мугла 028088 ливада 5,581 

660 с. Мугла 028089 ливада 2,317 

661 с. Мугла 028090 ливада 7,840 

662 с. Мугла 028091 ливада 1,410 

663 с. Мугла 005188 пасище 7,435 

664 с. Мугла 012016 пасище 5,276 

665 с. Мугла 014012 пасище 2,585 

666 с. Мугла 015065 пасище 3,250 

667 с. Мугла 020006 пасище 3,216 

668 с. Мугла 020008 пасище 1,623 

669 с. Мугла 020012 пасище 3,158 

670 с. Мугла 020039 пасище 1,896 

671 с. Мугла 020126 пасище 9,919 

672 с. Мугла 023072 пасище 2,121 

673 с. Мугла 026284 пасище 12,821 
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674 с. Мугла 020138 пасище 1,327 

675 с. Мугла 006005 пасище 3,770 

676 с. Мугла 022108 пасище 1,204 

677 с. Мугла 022050 пасище 3,253 

678 с. Мугла 025010 пасище 18,650 

679 с. Мугла 025011 пасище 7,627 

680 с. Мугла 003070 пасище 2,804 

681 с. Мугла 005005 пасище 5,100 

682 с. Мугла 003254 пасище 1,722 

683 с. Мугла 004062 пасище 2,301 

684 с. Мугла 004204 пасище 1,438 

685 с. Мугла 005067 пасище 1,303 

686 с. Мугла 003249 ливада 1,233 

687 с. Мугла 004108 ливада 3,441 

688 с. Мугла 013010 ливада 2,827 

689 с. Мугла 016019 пасище 1,046 

690 с. Мугла 017060 ливада 2,066 

691 с. Мугла 017062 ливада 1,340 

692 с. Мугла 017068 ливада 1,135 

693 с. Мугла 019039 ливада 1,340 

694 с. Мугла 020009 ливада 1,804 

695 с. Мугла 020010 ливада 2,835 

696 с. Мугла 023081 ливада 1,351 

697 с. Мугла 020136 ливада 1,332 

698 с. Мугла 022112 ливада 1,661 

699 с. Мугла 022113 ливада 7,096 

700 с. Мугла 024010 ливада 1,137 

701 с. Мугла 003062 ливада 2,128 

702 с. Мугла 002143 ливада 5,517 
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703 с. Мугла 005041 ливада 2,373 

704 с. Мугла 035080 ливада 2,354 

705 с. Мугла 040058 ливада 1,005 

706 с. Мугла 040067 ливада 1,025 

707 с. Мугла 040078 ливада 1,186 

708 с. Мугла 002158 ливада 3,570 

709 с. Мугла 004014 пасище 2,011 

710 с. Мугла 005106 ливада 1,943 

711 с. Мугла 026170 пасище 3,727 

712 с. Мугла 026183 пасище 2,371 

713 с. Мугла 027173 пасище 4,585 

714 с. Мугла 030210 ливада 1,641 

715 с. Мугла 039124 ливада 2,702 

716 с. Мугла 039139 ливада 5,977 

717 с. Мугла 040082 ливада 1,849 

718 с. Мугла 050048 ливада 1,396 

719 с. Мугла 050050 ливада 1,538 

720 с. Мугла 050056 ливада 1,673 

721 с. Мугла 050078 ливада 6,343 

722 с. Мугла 050084 ливада 1,556 

723 с. Мугла 002112 ливада 0,907 

724 с. Мугла 003117 ливада 0,994 

725 с. Мугла 003191 ливада 0,949 

725 с. Мугла 003207 ливада 0,899 

726 с. Мугла 005036 ливада 3,317 

727 с. Мугла 005146 ливада 1,102 

728 с. Мугла 005230 ливада 1,227 

729 с. Мугла 007022 ливада 3,385 

730 с. Мугла 012007 ливада 42,914 
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731 с. Мугла 021064 ливада 2,452 

732 с. Мугла 025053 ливада 2,132 

733 с. Мугла 026102 ливада 2,243 

734 с. Мугла 026103 пасище 9,515 

735 с. Мугла 026263 ливада 3,606 

736 с. Мугла 027031 ливада 1,016 

737 с. Мугла 027051 ливада 3,687 

738 с. Мугла 028048 ливада 2,483 

739 с. Мугла 028138 ливада 3,010 

740 с. Мугла 028148 ливада 2,946 

741 с. Мугла 028198 ливада 1,209 

742 с. Мугла 039125 пасище 8,010 

743 с. Мугла 040043 ливада 1,070 

744 с. Мугла 040112 ливада 2,192 

745 с. Мугла 040138 ливада 4,289 

746 с. Мугла 040141 ливада 1,064 

747 с. Мугла 040150 ливада 1,348 

748 с. Мугла 050007 ливада 1,272 

749 с. Мугла 050235 ливада 1,441 

750 с. Мугла 002117 пасище 3,361 

751 с. Мугла 002037 пасище 3,702   

752 с. Мугла 025023 пасище 1,293 

753 с. Мугла 025024 ливада 38,349 

754 с. Мугла 026112 ливада 3,414 

755 с. Мугла 011031 пасище 4,270 

756 с. Мугла 029075 пасище 3,413 

757 с. Мугла 031035 ливада 4,091 

758 с. Мугла 050078 ливада 6,343 

759 с. Мугла 035129 пасище 57,543 
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760 с. Сивино 000319 ливада 1,609 

761 с. Сивино 000818 ливада 1,802 

762 с. Сивино 001106 ливада 5,497 

763 с. Сивино 001361 ливада 1,361 

764 с. Горово 000009 ливада 2,069 

765 с. Горово 000383 ливада 13,673 

766 с. Горово 001369 ливада 12,999 

767 с. Букаците 002004 ливада 1,309 

768 с. Букаците 002035 ливада 2,110 

769 с. Букаците 001004 ливада 3,318 

770 с. Букаците 001007 ливада 4,267 

771 с. Букаците 001012 ливада 1,401 

772 с. Смилян 67547.12.17 ливада 1,981 

773 с. Смилян 67547.10.3 ливада 1,246 

774 с. Смилян 67547.10.4 ливада 1,083 

775 с. Смилян 67547.12.9 ливада 3,187 

776 с. Смилян 67547.13.3 пасище 2,659 

777 с. Смилян 67547.13.39 ливада 2,908 

778 с. Смилян 67547.16.174 ливада 2,159 

779 с. Смилян 67547.16.19 ливада 2,958 

780 с. Смилян 67547.16.201 ливада 1,647 

781 с. Смилян 67547.21.42 ливада 1,015 

782 с. Смилян 67547.7.60 ливада 2,030 

783 с. Смилян 67547.46.107 ливада 1,474 

784 с. Чокманово 81520.12.21 пасище 4,001 

785 с. Чокманово 81520.2.49 пасище 10,845 

786 с. Чокманово 81520.3.6 ливада 5,532 

787 с. Чокманово 81520.3.61 пасище 5,423 

788 с. Чокманово 81520.3.98 ливада 1,512 
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789 с. Чокманово 81520.4.90 пасище 8,237 

790 с. Чокманово 81520.5.12 пасище 7,149 

791 с. Чокманово 81520.5.3 пасище 10,574 

792 с. Чокманово 81520.5.44 ливада 0,504 

793 с. Чокманово 81520.5.45 ливада 1,780 

794 с. Чокманово 81520.5.53 пасище 1,692 

795 с. Чокманово 81520.5.8 пасище 3,068 

796 с. Чокманово 81520.6.11 пасище 3,281 

797 с. Чокманово 81520.6.53 пасище 2,203 

798 с. Чокманово 81520.6.98 пасище 1,466 

799 с. Чокманово 81520.7.123 ливада 2,289 

800 с. Чокманово 81520.7.124 ливада 3,114 

801 с. Чокманово 81520.7.146 ливада 2,448 

802 с. Чокманово 81520.7.92 ливада 1,295 

803 с. Чокманово 81520.9.80 ливада 0,770 

804 с. Полковник Серафимово 004338 ливада 1,242 

805 с. Полковник Серафимово 004349 ливада 1,128 

806 с. Полковник Серафимово 004423 ливада 1,007 

807 с. Полковник Серафимово 004102 ливада 2,096 

808 с. Полковник Серафимово 004103 ливада 1,497 

809 с. Полковник Серафимово 004152 ливада 1,533 

810 с. Полковник Серафимово 003067 ливада 1,479 

811 с. Полковник Серафимово 006012 ливада 2,308 

812 с. Полковник Серафимово 009035 ливада 2,040 

813 с. Полковник Серафимово 009042 ливада 2,273 

814 с. Полковник Серафимово 009122 ливада 6,195  

815 с. Полковник Серафимово 009119 ливада 1,127 

816 с. Кремене 002169 пасище 4,431 

817 с. Кремене 002179 ливада 1,592 
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818 с. Кремене 002181 ливада 1,966 

819 с. Кремене 002336 ливада 1,397 

820 с. Кремене 002386 пасище 1,980 

821 с. Кремене 002029 пасище 23,847 

822 с. Кремене 002397 пасище 6,618 

823 с. Кремене 002365 пасище 2,609 

824 с. Кремене 001537 ливада 1,550 

825 с. Кремене 001556 ливада 1,650 

826 с. Кремене 002352 пасище 7,153 

827 с. Кремене 001137 пасище 6,517 

828 с. Кремене 001042 ливада 2,343 

829 с. Кремене 001028 пасище 4,673 

830 с. Кремене 001136 пасище 2,518 

831 с. Кремене 001063 ливада 2,248 

832 с. Кремене 001076 ливада 2,294 

833 с. Кремене 001079 ливада 1,340 

834 с. Кремене 001149 пасище 13,318 

835 с. Кремене 001511 ливада 3,113 

836 с. Кремене 001530 ливада 4,419 

837 с. Кремене 001519 ливада 3,324 

838 с. Гела 14605.11.10 ливада 1,405 

839 с. Гела 14605.11.11 ливада 2,955 

840 с. Гела 14605.11.12 ливада 3,322 

841 с. Гела 14605.11.18 ливада 1,217 

842 с. Гела 14605.11.30 ливада 1,024 

843 с. Гела 14605.11.41 ливада 1,086 

844 с. Гела 14605.11.58 ливада 2,031 

845 с. Гела 14605.11.89 пасище 3,607 

846 с. Гела 14605.11.90 пасище 2,470 
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847 с. Гела 14605.11.9 пасище 1,772 

848 с. Гела 14605.11.94 пасище 1,166 

849 с. Гела 14605.11.95 пасище 0,893 

850 с. Гела 14605.11.97 пасище 1,076 

851 с. Гела 14605.12.28 пасище 1,039 

852 с. Гела 14605.12.44 пасище 2,031 

853 с. Гела 14605.18.19 ливада 0,648 

854 с. Гела 14605.18.27 ливада 0,458 

855 с. Гела 14605.11.109 пасище 3,195 

856 с. Гела 14605.11.103 ливада 1,338 

857 с. Гела 14605.11.105 ливада 1,668 

858 с. Гела 14605.11.106 пасище 1,219 

859 с. Гела 14605.1.108 ливада 1,945 

860 с. Гела 14605.1.157 пасище 5,264 

861 с. Гела 14605.1.222 пасище 1,531 

862 с. Гела 14605.1.31 ливада 0,464 

863 с. Гела 14605.1.78 ливада 0,619 

864 с. Гела 14605.2.128 ливада 0,338 

865 с. Гела 14605.2.7 пасище 2,029 

866 с. Гела 14605.43.71 ливада 8,476 

867 с. Гела 14605.43.79 ливада 6,178 

868 с. Гела 14605.3.30 ливада 1,214 

869 с. Гела 14605.3.91 пасище 7,790 

870 с. Гела 14605.1.50 пасище 1,095 

871 с. Гела 14605.1.51 ливада 3,179 

872 с. Гела 14605.1.71 ливада 0,209 

873 с. Гела 14605.1.125 ливада 0,982 

874 с. Гела 14605.1.131 ливада 0,419 

875 с. Гела 14605.1.28 пасище 5,189 
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876 с. Гела 14605.11.17 ливада 5,281 

877 с. Гела 14605.11.7 ливада 0,924 

878 с. Гела 14605.11.8 ливада 0,323 

879 с. Гела 14605.13.29 ливада 0,801 

880 с. Гела 14605.13.30 ливада 0,596 

881 с. Гела 14605.13.31 ливада 0,344 

882 с. Гела 14605.13.34 ливада 1,135 

883 с. Гела 14605.13.41 ливада 1,303 

884 с. Гела 14605.2.15 ливада 2,383 

885 с. Гела 14605.2.16 ливада 0,640 

886 с. Гела 14605.43.2 ливада 14,942 

887 с. Гела 14605.43.51 пасище 5,145 

888 с. Гела 14605.9.179 ливада 1,359 

889 с. Гела 14605.9.138 ливада 1,773 

890 с. Гела 14605.7.100 ливада 1,625 

891 с. Гела 14605.13.124 ливада 1,855 

892 с. Гела 14605.1.11 ливада 1,324 

893 с. Гела 14605.8.34 ливада 3,000 

894 с. Гела 83274.2.7 пасище 3,217 

895 с. Гела 83274.25.1032 пасище 1,190 

896 с. Гела 83274.27.195 пасище 14,310 

897 с. Гела 83274.34.177 пасище 6,368 

898 с. Гела 83274.7.192   пасище 2,182 

899 с. Гела 83274.850.1537 пасище 3,047 

900 с. Гела 83274.850.810 пасище 20,597 

901 с. Солища 68000.5.125 ливада 3,499 

902 с. Солища 68000.5.29 ливада 1,038 

903 с. Солища 68000.1.607 пасище 1,478 

904 с. Солища 68000.1.716 ливада 2,044 
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905 с. Солища 68000.13.31 пасище 4,576 

906 с. Солища 68000.13.32 пасище 1,007 

907 с. Солища 68000.13.33 пасище 1,007 

908 с. Солища 68000.13.35 пасище 4,653 

909 с. Солища 68000.2.243 ливада 1,395 

910 с. Момчиловци 49014.13.35 ливада 2,420 

911 с. Момчиловци 49014.5.437 ливада 4,780 

912 с. Момчиловци 49014.13.140 ливада 3,500 

913 с. Момчиловци 49014.16.41 ливада 2,331 

914 с. Момчиловци 49014.13.20 ливада 1,462 

915 с. Момчиловци 49014.16.710 ливада 3,380 

916 с. Момчиловци 49014.16.711 ливада 1,830 

917 с. Момчиловци 49014.14.9 ливада 2,800 

918 с. Момчиловци 49014.16.328 пасище 7,700 

919 с. Момчиловци 49014.16.324 пасище 5,900 

920 с. Момчиловци 49014.13.14 ливада 0,437 

921 гр. Смолян 67653.234.557 ливада 7,264 

922 гр. Смолян 67653.300.1024 ливада   4,478 

923 гр. Смолян 67653.300.624 ливада 5,890 

924 гр. Смолян 67653.300.629 ливада 4,050 

925 гр. Смолян 67653.300.634 ливада 1,973 

926 гр. Смолян 67653.300.635 ливада 0,365 

927 гр. Смолян 67653.300.644 ливада 2,664 

928 гр. Смолян 67653.300.652 ливада 13,487 

929 гр. Смолян 67653.300.654 ливада 6,871 

930 гр. Смолян 67653.300.656 ливада 1,150 

931 гр. Смолян 67653.300.658 ливада 4,752 

932 гр. Смолян 67653.300.663 ливада 2,476 

933 гр. Смолян 67653.300.664 ливада 1,117 
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934 гр. Смолян 67653.300.668 ливада 4,715 

935 гр. Смолян 67653.300.677 ливада 4,085 

936 гр. Смолян 67653.300.681 ливада 2,976 

937 гр. Смолян 67653.300.683 ливада 1,840 

938 гр. Смолян 67653.300.769 ливада 1,925 

939 гр. Смолян 67653.300.771 ливада 3,041 

940 гр. Смолян 67653.300.866 ливада 5,518 

941 гр. Смолян 67653.300.906 ливада 2,057 

942 гр. Смолян 67653.300.907 ливада 4,743 

943 гр. Смолян 67653.300.919 ливада 5,057 

944 гр. Смолян 67653.301.602 ливада 5,694 

945 гр. Смолян 67653.427.47 пасище 8,724 

946 гр. Смолян 67653.135.12 ливада 2,040 

947 гр. Смолян 67653.136.36 ливада 1,875 

948 гр. Смолян 67653.2.148 друг вид ливада 1,380 

949 гр. Смолян 67653.220.60 ливада 2,358 

950 гр. Смолян 67653.300.303 друг вид ливада 4,168 

951 гр. Смолян 67653.300.315 друг вид ливада 1,680 

952 гр. Смолян 67653.300.503 друг вид ливада 0,298 

953 гр. Смолян 67653.300.504 друг вид ливада 6,144 

954 гр. Смолян 67653.300.629 друг вид ливада 4,050 

955 гр. Смолян 67653.300.844 друг вид ливада 1,979 

956 гр. Смолян 67653.300.36 друг вид ливада 1,237 

957 гр. Смолян 67653.301.130 друг вид ливада 0,879 

958 гр. Смолян 67653.301.527 друг вид ливада 2,324 

959 гр. Смолян 67653.301.734 пасище 1,467 

960 гр. Смолян 67653.410.20 ливада 1,565 

961 гр. Смолян 67653.410.21 пасище 2,166 

962 гр. Смолян 67653.423.21 ливада 0,334 
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963 гр. Смолян 67653.423.22 ливада 0,712 

964 гр. Смолян 67653.423.23 ливада 1,294 

965 гр. Смолян 67653.423.24 ливада 5,429 

966 гр. Смолян 67653.423.25 ливада 0,883 

967 гр. Смолян 67653.424.11 ливада 1,273 

968 гр. Смолян 67653.47.10 ливада 1,456 

969 гр. Смолян 67653.97.1 ливада 5,515 

970 гр. Смолян 67653.98.4 ливада 2,223 

971 гр. Смолян 67653.300.665 друг вид ливада 0,727 

972 гр. Смолян 67653.300.666 друг вид ливада 0,300 

973 гр. Смолян 67653.300.671 друг вид ливада 0,635 

974 гр. Смолян 67653.300.672 друг вид ливада 1,117 

975 гр. Смолян 67653.300.676 друг вид ливада 1,085 

976 гр. Смолян 67653.300.682 друг вид ливада 0,144 

977 гр. Смолян 67653.300.685 друг вид ливада 1,434 

978 гр. Смолян 67653.300.759 друг вид ливада 1,588 

979 гр. Смолян 67653.300.761 друг вид ливада 0,421 

980 гр. Смолян 67653.300.772 друг вид ливада 2,092 

981 гр. Смолян 67653.34.21 пасище 1,244 

982 гр. Смолян 67653.403.114 ливада 2,609 

983 гр. Смолян 67653.406.23 ливада 1,204 

984 гр. Смолян 67653.406.34 ливада 1,638 

985 гр. Смолян 67653.406.41 ливада 0,527 

986 гр. Смолян 67653.411.30 ливада 1,733 

987 гр. Смолян 67653.411.31 ливада 1,200 

988 гр. Смолян 67653.411.40 пасище 3,531 

989 гр. Смолян 67653.411.55 ливада 1,613 

990 гр. Смолян 67653.414.4 ливада 3,127 

991 гр. Смолян 67653.418.17 ливада 3,439 
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992 гр. Смолян 67653.418.26 ливада 1,266 

993 гр. Смолян 67653.419.29 ливада 1,015 

994 гр. Смолян 67653.419.30 ливада 0,745 

995 гр. Смолян 67653.419.32 ливада 1,244 

996 гр. Смолян 67653.421.10 ливада 0,821 

997 гр. Смолян 67653.421.11 ливада 0,533 

998 гр. Смолян 67653.421.19 ливада 1,431 

999 гр. Смолян 67653.421.22 ливада 1,493 

1000 гр. Смолян 67653.422.12 ливада 0,947 

1001 гр. Смолян 67653.422.17 ливада 0,670 

1002 гр. Смолян 67653.422.15 ливада 0,318 

1003 гр. Смолян 67653.422.3 ливада 1,568 

1004 с. Орешец 53792.14.291 ливада 2,379 

1005 с. Виево 011020 ливада 1,171 

1006 с. Виево 011021 ливада 3,087 

1007 с. Виево 011054 ливада 1,511 

1008 с. Виево 014010 ливада 1,136 

1009 с. Виево 025032 ливада 2,764 

1010 с. Виево 034015 ливада 1,947 

1011 с. Виево 055012 ливада 2,931 

1012 с. Виево 055010 ливада 2,264 

1013 с. Виево 054019 ливада 3,247 

1014 с. Виево 036007 ливада 1,861 

1015 с. Виево 044001 ливада 14,337 

1016 с. Виево 045001 ливада 2,378 

1017 с. Виево 045003 ливада 1,754 

1018 с. Виево 045006 ливада 1,142 

1019 с. Виево 045038 ливада 2,282 

1020 с. Виево 046012 ливада 4,588 
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1021 с. Виево 046013 ливада 1,520 

1022 с. Виево 046015 ливада 2,127 

1023 с. Виево 046018 ливада 2,974 

1024 с. Виево 046020 ливада 1,690 

1025 с. Виево 046021 ливада 1,484 

1026 с. Виево 046023 ливада 2,764 

1027 с. Виево 046031 ливада 2,423 

1028 с. Виево 046005 ливада 1,676 

1029 с. Виево 054018 ливада 1,535 

1030 с. Виево 054015 ливада 2,483 

1031 с. Виево 011013 ливада 2,886 

1032 с. Виево 011016 ливада 1,304 

1033 с. Виево 012004 ливада 1,959 

1034 с. Виево 015012 ливада 2,140 

1035 с. Виево 020005 ливада 2,930 

1036 с. Виево 021012 ливада 1,318 

1037 с. Виево 021015 ливада 6,579 

1038 с. Виево 022015 ливада 1,266 

1039 с. Виево 023022 ливада 1,259 

1040 с. Виево 023030 пасище 4,077 

1041 с. Виево 024021 ливада 1,210 

1045 с. Виево 026022 ливада 3,136 

1046 с. Виево 034005 ливада 2,282 

1047 с. Виево 034008 ливада 5,342 

1048 с. Виево 034010 ливада 1,862 

1049 с. Виево 034017 ливада 2,145 

1050 с. Виево 034025 ливада 1,825 

1051 с. Виево 035012 ливада 2,733 

1052 с. Виево 035025 ливада 4,979 
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1053 с. Виево 037004 ливада 9,410 

1054 с. Виево 037005 пасище 5,283 

1055 с. Виево 039005 пасище 7,457 

1056 с. Виево 046035 ливада 1,226 

1057 с. Виево 047003 ливада 1,209 

1058 с. Виево 047004 ливада 3,828 

1059 с. Виево 047007 ливада 1,043 

1060 с. Виево 047046 ливада 1,851 

1061 с. Виево 049010 ливада 2,334 

1062 с. Виево 052020 ливада 2,315 

1063 с. Виево 052048 ливада 1,515 

1064 с. Виево 053037 ливада 3,529 

1065 с. Виево 054023 ливада 1,198 

1066 с. Виево 054027 ливада 1,297 

1067 с. Виево 054033 ливада 1,543 

1068 с. Виево 054058 ливада 2,011 

1069 с. Виево 055023 ливада 4,333 

1070 с. Кутела 011056 ливада 1,397 

1071 с. Кутела 013023 ливада 3,618 

1072 с. Кутела 013025 ливада 2,665 

1073 с. Кутела 013027 ливада 3,768 

1074 с. Кутела 015161 ливада 7,950 

1075 с. Кутела 019200 ливада 4,852 

1076 с. Кутела 019202 ливада 1,376 

1077 с. Кутела 019216 ливада 1,945 

1078 с. Кутела 019244 ливада 2,017 

1079 с. Кутела 021068 ливада 3,361 

1080 с. Кутела 021092 пасище 1,407 

1081 с. Кутела 021093 пасище 1,789 
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1082 с. Кутела 022055 ливада 1,095 

1083 с. Кутела 011388 пасище 21,283 

1084 с. Кутела 017070 ливада 2,743 

1085 с. Кутела 017072 ливада 5,321 

1086 с. Широка лъка 83274.10.180 пасище 20,022 

1087 с. Широка лъка 83274.12.695 ливада 2,268 

1088 с. Широка лъка 83274.2.60 пасище 2,001 

1089 с. Широка лъка 83274.20.215 пасище 3,957 

1090 с. Широка лъка 83274.20.217 пасище 3,625 

1091 с. Широка лъка 83274.23.1153 ливада 1,039 

1092 с. Широка лъка 83274.23.705 пасище 4,787 

1093 с. Широка лъка 83274.23.706 пасище 3,930 

1094 с. Широка лъка 83274.24.28 пасище 0,927 

1095 с. Широка лъка 83274.24.29 пасище 1,156 

1096 с. Широка лъка 83274.25.144 ливада 1,191 

1097 с. Широка лъка 83274.25.198 ливада 1,477 

1098 с. Широка лъка 83274.25.236 ливада 1,193 

1099 с. Широка лъка 83274.25.237 ливада 0,570 

1100 с. Широка лъка 83274.25.240 ливада 1,436 

1101 с. Широка лъка 83274.28.314 пасище 1,644 

1102 с. Широка лъка 83274.28.316 пасище 2,300 

1103 с. Широка лъка 83274.28.333 пасище 4,360 

1104 с. Широка лъка 83274.28.351 пасище 2,927 

1105 с. Широка лъка 83274.29.35 пасище 3,884 

1106 с. Широка лъка 83274.30.10 ливада 2,779 

1107 с. Широка лъка 83274.30.11 пасище 1,071 

1108 с. Широка лъка 83274.30.27 пасище 5,068 

1109 с. Широка лъка 83274.34.260 ливада 1,267 

1110 с. Широка лъка 83274.34.628 пасище 2,624 
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1111 с. Широка лъка 83274.5.1245 пасище 3,403 

1112 с. Широка лъка 83274.817.158 пасище 6,848 

1113 с. Широка лъка 83274.850.1283 ливада 1,414 

1114 с. Широка лъка 83274.850.1513 ливада 1,372 

1115 с. Широка лъка 83274.850.1533 ливада 2,012 

1116 с. Широка лъка 83274.850.23 пасище 2,375 

1117 с. Широка лъка 83274.850.812 пасище 3,348 

1118 с. Широка лъка 83274.860.666 ливада 11,651 

1119 с. Стойките 69345.10.257 пасище 5,416 

1120 с. Стойките 69345.10.269 ливада 2,075 

1121 с. Стойките 69345.10.336 пасище 0,785 

1122 с. Стойките 69345.10.337 пасище 0,731 

1123 с. Стойките 69345.10.338 пасище 0,588 

1124 с. Стойките 69345.10.339 пасище 0,601 

1125 с. Стойките 69345.10.340 пасище 1,391 

1126 с. Стойките 69345.10.442 пасище 4,274 

1127 с. Стойките 69345.10.447 пасище 2,285 

1128 с. Стойките 69345.10.452 пасище 0,829 

1129 с. Стойките 69345.12.121 пасище 1,489 

1130 с. Стойките 69345.12.135 ливада 0,797 

1131 с. Стойките 69345.12.138 ливада 0,664 

1132 с. Стойките 69345.12.278 ливада 0,526 

1133 с. Стойките 69345.12.360 пасище 1,057 

1134 с. Стойките 69345.12.452 пасище 1,106 

1135 с. Стойките 69345.12.498 ливада 0,709 

1136 с. Стойките 69345.12.562 ливада 2,638 

1137 с. Стойките 69345.13.117 пасище 2,164 

2038 с. Стойките 69345.13.133 пасище 6,688 

1139 с. Стойките 69345.13.157 пасище 1,153 
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1140 с. Стойките 69345.13.160 пасище 0,940 

1141 с. Стойките 69345.13.165 ливада 4,551 

1142 с. Стойките 69345.13.23 ливада 2,170 

1143 с. Стойките 69345.13.258 пасище 2,020 

1144 с. Стойките 69345.13.704 пасище 12,413 

1145 с. Стойките 69345.13.784 ливада 2,025 

1146 с. Стойките 69345.17.26 пасище 0,636 

1147 с. Стойките 69345.17.28 пасище 1,086 

1148 с. Стойките 69345.18.149 пасище 7,461 

1149 с. Стойките 69345.2.449 пасище 1,842 

1150 с. Стойките 69345.3.136 пасище 3,548 

1151 с. Стойките 69345.3.216 пасище 1,441 

1152 с. Стойките 69345.3.526 ливада 2,019 

1153 с. Стойките 69345.3.527 ливада 1,139 

1154 с. Стойките 69345.9.716 ливада 1,196 

1155 с. Орешец 53792.2.170 пасище 1,238 

1156 с.Соколовци 002051 ливада 3,555 

1157 с.Соколовци 002052 ливада 9,696 

1158 с.Соколовци 002053 ливада 2,027 

1159 с.Соколовци 004105 ливада 3,876 

1160 с.Соколовци 006085 ливада 1,079 

1161 с.Соколовци 006099 ливада 1,269 

1162 с.Соколовци 006121 ливада 1,307 

1163 с.Соколовци 007074 ливада 1,353 

1164 с.Момчиловци 49014.1.116 пасище 4,006 

1165 с.Момчиловци 49014.1.120 пасище 5,701 

1166 с.Момчиловци 49014.1.66 ливада 9,388 

1167 с.Момчиловци 49014.12.227 ливада 9,437 

1168 с.Момчиловци 49014.12.86 ливада 1,279 
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1169 с.Момчиловци 49014.16.339 ливада 0,680 

1170 с.Момчиловци 49014.16.340 ливада 0,633 

1171 с.Момчиловци 49014.17.121 пасище 1,497 

1172 с.Момчиловци 49014.18.13 пасище 4,714 

1173 с.Момчиловци 49014.18.21 пасище 24,675 

1174 с.Момчиловци 49014.18.17 пасище 2,812 

1175 с.Момчиловци 49014.18.27 ливада 4,580 

1176 с.Момчиловци 49014.18.28 пасище 1,856 

1177 с.Момчиловци 49014.18.38 пасище 16,165 

1178 с.Момчиловци 49014.18.6 пасище 13,610 

1179 с.Момчиловци 49014.3.176 ливада 2,914 

1180 с.Момчиловци 49014.3.99 ливада 2,526 

1181 с.Момчиловци 49014.5.86 ливада 1,472 

1182 с. Виево 011007 ливада 1,248 

1183 с. Виево 018012 ливада 2,869 

1184 с. Виево 041016 ливада 2,339 

1185 с. Виево 041017 ливада 1,497 

1186 с. Виево 051001 ливада 3,900 

1187 с. Стража 69585.1.559 ливада 2,893 

1188 с. Стража 69585.1.562 ливада 1,274 

1189 с. Стража 69585.1.594 ливада 1,397 

1190 с. Стража 69585.604 ливада 6,885 

1191 с. Стража 69585.1.632 ливада 2,398 

1192 с. Стража 69585.21.149 ливада 0,887 

1193 с. Стража 6985.21.150 ливада 0,860 

1194 с. Тикале 001290 ливада 2,050 

1195 с. Тикале 001309 пасище 6,636 

1196 с. Тикале 002259 ливада 2,940 

1197 с. Тикале 002278 ливада 1,174 
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1198 с. Тикале 002279 ливада 1,113 

1199 с. Тикале 002293 ливада 3,220 

1200 с. Мугла 004128 ливада 7,389 

1201 с. Мугла 004024 пасище, мера 2,088 

1202 с. Мугла 005206 пасище, мера 2,388 

1203 с. Мугла 030206 ливада 1,931 

1204 с. Мугла 040032 ливада 2,127 

1205 гр. Смолян 67653.108.1 пасище 8,711 

1206 гр. Смолян 67653.6.259 ливада 1,168 

1207 гр. Смолян 67653.6.260 ливада 1,058 

1208 гр. Смолян 67653.6.358 ливада 1,498 

1209 гр. Смолян 67653.6.359 ливада 0,772 

1210 гр. Смолян 67653.64.6 пасище 7,522 

1211 с. Турян 001189 пасище, мера 12,977 

1212 с. Турян 004830 пасище, мера 24,352 

1213 с. Смилян 67547.12.27 пасище 14,413 

1214 с. Смилян 67547.2.40 пасище 2,765 

1215 с. Смилян 675747.43.234 пасище, мера 2,023 

1216 с. Смилян 67547.8.120 пасище 0,986 

1217 с. Смилян 67547.8.28 пасище 0,205 

1218 с. Смилян 67547.8.36 ливада 0,335 

1219 с. Смилян 67547.8.43 ливада 7,657 

1220 с. Смилян 67547.8.53 ливада 0,414 

1221 с. Смилян 67547.8.69 ливада 0,979 

1222 с. Смилян 67547.46.107 ливада 1,474 

1223 с. Полковник Серафимово 011005 ливада 3,482 

1224 с. Полковник Серафимово 011006 ливада 2,465 

1225 с. Полковник Серафимово 011007 ливада 3,724 

1226 с. Полковник Серафимово 011008 ливада 1,377 
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1227 с. Полковник Серафимово 011009 ливада 2,734 

1228 с. Полковник Серафимово 011010 ливада 1,876 

1229 с. Полковник Серафимово 011011 ливада 2,926 

1230 с. Полковник Серафимово 011012 ливада 2,419 

1231 с. Полковник Серафимово 011013 ливада 5,505 

1232 с. Полковник Серафимово 011016 ливада 4,956 

1233 с. Полковник Серафимово 011017 ливада 3,646 

1234 с. Полковник Серафимово 011023 ливада 1,586 

1235 с. Полковник Серафимово 011024 ливада 1,885 

1236 с. Полковник Серафимово 011025 ливада 2,015 

1237 с. Полковник Серафимово 011034 ливада 3,273 

1238 с. Полковник Серафимово 001071 ливада 2,061 

1239 с. Полковник Серафимово 001089 ливада 1,376 

1240 с. Полковник Серафимово 004028 ливада 1,081 

1241 с. Полковник Серафимово 004057 ливада 2,116 

1242 с. Полковник Серафимово 004061 ливада 1,964 

1243 с. Полковник Серафимово 004194 ливада 4,371 

1244 с. Полковник Серафимово 004245 ливада 1,088 

1245 с. Полковник Серафимово 004247 ливада 1,519 

1246 с. Полковник Серафимово 004265 ливада 1,206 

1247 с. Полковник Серафимово 004444 ливада 1,214 

1248 с. Полковник Серафимово 005188 ливада 3,139 

1249 с. Полковник Серафимово 005366 ливада 2,117 

1250 с. Полковник Серафимово 005396 ливада 1,403 

1251 с. Полковник Серафимово 008014 ливада 6,833 

1252 с. Полковник Серафимово 008122 ливада 2,846 

1253 с. Полковник Серафимово 008128 ливада 3,222 

1254 с. Полковник Серафимово 008129 ливада 1,860 

1255 с. Полковник Серафимово 008130 ливада 5,771 
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1256 с. Полковник Серафимово 008131 ливада 2,208 

1257 с. Полковник Серафимово 010097 ливада 1,553 

1258 с. Полковник Серафимово 010102 ливада 1,316 

1259 с. Полковник Серафимово 010380 ливада 1,034 

1260 с. Полковник Серафимово 010383 ливада 2,185 

1261 с. Полковник Серафимово 010384 ливада 2,898 

1262 с. Полковник Серафимово 006062 ливада 1,519 

1263 с. Полковник Серафимово 010240 ливада 5,601 

1264 гр. Смолян 67653.122.33 ливада 2,254 

1265 гр. Смолян 67653.301.403 ливада 1,394 

1266 гр. Смолян 67653.301.74 пасище 1,666 

1267 с. Гела 14605.11.32 пасище 2,223 

1268 с. Гела 14605.11.42 ливада 0,991 

1269 с. Гела 14605.14.39 ливада 7,767 

1270 с. Гела 14605.2.30 ливада 1,354 

1271 с. Гела 14605.3.8 ливада 1,142 

1272 с. Гела 14605.36.6 ливада 2,753 

1273 с. Гела 14605.43.70 ливада 6,196 

1274 с. Гела 14605.44.17 ливада 1,007 

1275 с. Гела 14605.44.18 ливада 0,244 

1276 с. Гела 14605.44.19 ливада 1,272 

1277 с. Гела 14605.7.15 ливада 0,754 

1278 с. Гела 14605.7.16 ливада 1,786 

1279 с. Гела 14605.7.18 ливада 0,946 

1280 с. Гела 14605.7.20 ливада 0,964 

1281 с. Гела 14605.7.23 ливада 0,528 

1282 с. Гела 14605.8.159 ливада 0,913 

1283 с. Гела 14605.8.160 ливада 1,144 

1284 с. Гела 14605.9.165 ливада 1,089 
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1285 с. Гела 14605.9.166 ливада 0,503 

1286 с. Гела 14605.9.233 ливада 1,580 

1287 с. Солища 68000.1.149 ливада 3,653 

1288 с. Солища 68000.1.521 ливада 2,655 

1289 с. Солища 68000.1.732 ливада 7,015 

1290 с. Солища 68000.1.764 пасище 1,528 

1291 с. Солища 68000.2.135 ливада 1,404 

1292 с. Солища 68000.2.137 ливада 1,179 

1293 с. Солища 68000.2.139 ливада 3,543 

1294 с. Солища 68000.2.144 ливада 0,648 

1295 с. Солища 68000.2.161 ливада 1,117 

1296 с. Солища 68000.2.8 пасище 11,531 

1297 с. Солища 68000.4.137 ливада 1,711 

1298 с. Солища 68000.4.160 ливада 2,889 

1299 с. Солища 68000.4.23 ливада 1,970 

1300 с. Солища 68000.4.24 ливада 0,759 

1301 с. Солища 68000.4.80 ливада 0,629 

1302 с. Солища 68000.4.81 ливада 0,916 

1303 с. Солища 68000.5.85 ливада 1,343 

1304 с. Солища 68000.6.42 пасище 1,021 

1305 с. Смилян 67547.8.30 пасище 4,554 

1306 с. Мугла 005190 пасище, мера 2,985 

1307 с. Мугла 005020 ливада 11,281 

1308 с. Мугла 026027 пасище, мера 22,782 

1309 с. Мугла 039135 пасище с храсти 4,096 

1310 гр. Смолян 67653.29.34 ливада 0,791 

1311 гр. Смолян 67653.108.4 пасище 3,085 

1312 гр. Смолян 67653.4.492 ливада 0,997 

1313 гр. Смолян 67653.4.603 ливада 6,170 
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1314 гр. Смолян 67653.4.526 ливада 1,099 

1315 гр. Смолян 67653.4.701 ливада 18,109 

1316 с. Широка лъка 83274.7.194 ливада 3,617 

1317 с. Широка лъка 83274.7.195 ливада 3,970 

1318 с.Търън 73777.1.147 ливада 1,074 

1319 с.Търън 73777.1.288 ливада 2,640 

1320 с.Търън 73777.1.523 ливада 1,464 

1321 с.Търън 73777.1.554 ливада 1,271 

1322 с.Търън 73777.2.148 пасище 5,603 

1323 с.Търън 73777.2.173 ливада 4,672 

1324 с.Търън 73777.2.473 пасище 1,601 

1325 с.Търън 73777.2.670 ливада 3,134 

1326 с.Търън 73777.2.681 пасище 2,055 

1327 с.Търън 73777.2.697 пасище 3,179 

1328 с.Търън 73777.2.718 ливада 2,732 

1329 с.Търън 73777.2.732 ливада 1,602 

1330 с.Търън 73777.2.75 ливада 3,457 

1331 с.Търън 73777.3.686 ливада 1,998 

1332 с. Селище 001088 ливада 2,361 

1333 с. Селище 001331 ливада 2,970 

1334 с. Селище 001347 ливада 2,450 

1335 с. Селище 001573 ливада 1,738 

1336 с. Селище 002014 ливада 2,690 

1337 с. Подвис 001230 пасище, мера 5,069 

1338 с. Подвис 001231 пасище, мера 0,624 

1339 с. Подвис 001233 пасище, мера 2,456 

1340 с. Подвис 001240 ливада 3,394 

1341 с. Подвис 001272 ливада 5,690 

1342 с. Подвис 001361 ливада 0,448 
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1343 с. Подвис 001362 пасище, мера 0,610 

1344 с. Подвис 001363 пасище, мера 0,383 

1345 с. Подвис 001438 ливада 1,627 

1346 с. Требище 001122 пасище, мера 4,339 

1347 с. Требище 001142 пасище, мера 1,149 

1348 с. Требище 001148 пасище, мера 1,435 

1349 с. Требище 001225 ливада 2,567 

1350 с. Требище 001405 пасище, мера 1,038 

1351 с. Требище 001565 пасище, мера 1,561 

1352 с. Требище 001568 пасище, мера 3,591 

1353 с. Требище 001573 пасище, мера 2,556 

1354 с. Требище 001587 пасище, мера 5,167 

1355 с. Требище 001619 пасище, мера 2,568 

1356 с. Требище 001638 пасище, мера 1,097 

1357 с. Требище 001647 пасище, мера 1,752 

1358 с. Требище 001671 ливада 4,298 

1359 гр. Смолян 67653.300.952 ливада 2,711 

1360 гр. Смолян 67653.300.931 пасище 4,851 

1361 гр. Смолян 67653.300.837 пасище 3,073 

1362 гр. Смолян 67653.300.620 ливада 1,779 

1363 с. Стойките 69345.10.177 пасище 0,766 

1364 с. Стойките 69345.10.412 пасище 0,573 

1365 с. Стойките 69345.10.413 пасище 0,534 

1366 с. Стойките 69345.10.478 ливада 0,700 

1367 с. Стойките 69345.12.126 пасище 1,145 

1368 с. Стойките 69345.12.440 пасище 3,449 

1369 с. Стойките 69345.12.476 пасище 0,962 

1370 с. Стойките 69345.12.479 ливада 0,088 

1371 с. Стойките 69345.14.60 ливада 1,465 
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1372 с. Стойките 69345.14.81 ливада 4,431 

1373 с. Стойките 69345.14.82 ливада 1,787 

1374 с. Стойките 69345.14.83 ливада 1,297 

1375 с. Стойките 69345.14.84 ливада 0,658 

1376 с. Стойките 69345.17.89 пасище 2,389 

1377 с. Стойките 69345.9.274 пасище 2,253 

1378 с. Стойките 69345.9.46 ливада 1,097 

1379 с. Бориково 003240 ливада 4,152 

1380 с. Бориково 003245 ливада 2,977 

1381 с. Бориково 005294 ливада 32,296 

1382 с. Мугла 003152 пасище, мера 22,926 

1383 с. Мугла 004228 пасище, мера 7,057 

1384 с. Мугла 015002 пасище, мера 9,775 

1385 с. Мугла 023095 пасище, мера 12,789 

1386 с. Мугла 026105 пасище, мера 10,342 

1387 с. Мугла 005009 ливада 16,550 

1388 с. Мугла 030178 пасище, мера 6,910 

1389 с. Мугла 004229 пасище, мера 20,066 

1390 с. Мугла 004030 пасище, мера 23,220 

1391 с. Мугла 005042 ливада 7,854 

1392 с. Мугла 005053 ливада 7,350 

1393 с. Мугла 027051 ливада 3,687 

1394 с. Мугла 023078 пасище, мера 10,961 

1395 с. Мугла 027123 пасище, мера 2,759 

1396 с. Мугла 002135 пасище, мера 2,252 

1397 с. Мугла 028035 пасище, мера 1,807 

1398 с. Мугла 004060 пасище, мера 1,661 

1399 с. Мугла 028005 пасище, мера 1,584 

1400 с. Мугла 003047 пасище, мера 5,189 
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1401 с. Мугла 026086 пасище, мера 28,803 

1402 с. Мугла 026032 пасище, мера 3,978 

1403 с. Мугла 026034 пасище, мера 6,644 

1404 с. Мугла 026089 пасище, мера 14,479 

1405 с. Мугла 003225 пасище, мера 30,289 

1406 с. Виево 011037 ливада 3,971 

1407 с. Виево 024008 ливада 1,507 

1408 с. Виево 025025 ливада 6,291 

1409 с. Виево 025031 ливада 3,184 

1410 с. Виево 045035 ливада 9,495 

1411 с. Виево 053001 пасище с храсти 5,537 

1412 с. Виево 053004 пасище с храсти 2,693 

1413 с. Виево 053005 пасище с храсти 4,390 

1414 с. Виево 054055 ливада 1,294 

1415 с. Виево 054063 ливада 1,479 

1416 с. Виево 054064 ливада 7,047 

1417 с. Виево 054072 ливада 3,913 

1418 с. Виево 054073 ливада 2,060 

1419 с. Виево 055013 ливада 2,564 

1420 с. Виево 055014 ливада 1,038 

1421 с. Виево 055015 ливада 4,534 

1422 с. Виево 055019 ливада 1,129 

1423 с. Виево 057038 ливада 5,158 

1424 с. Славейно 001101 ливада 14,480 

1425 с. Славейно 001116 ливада 7,736 

1426 с. Славейно 001149 ливада 3,028 

1427 с. Славейно 001772 ливада 2,966 

1428 с. Славейно 001779 ливада 1,875 

1429 с. Славейно 001780 ливада 2,581 
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1430 с. Славейно 001871 ливада 5,667 

1431 с. Славейно 001873 ливада 5,629 

1432 с. Славейно 006051 ливада 4,036 

1433 с. Кутела 011382 пасище с храсти 4,008 

1434 с. Кутела 012052 ливада 2,754 

1435 с. Кутела 012053 ливада 4,520 

1436 с. Кутела 012055 ливада 1,089 

1437 с. Кутела 013030 ливада 5,083 

1438 с. Кутела 013042 ливада 1,145 

1439 с. Кутела 014010 ливада 6,075 

1440 с. Кутела 014072 ливада 1,679 

1441 с. Кутела 014101 пасище с храсти 1,615 

1442 с. Кутела 014105 пасище с храсти 4,543 

1443 с. Кутела 014113 ливада 2,774 

1444 с. Кутела 015016 пасище с храсти 1,769 

1445 с. Кутела 015020 ливада 1,581 

1446 с. Кутела 015076 ливада 3,719 

1447 с. Кутела 015138 пасище с храсти 4,868 

1448 с. Кутела 016052 ливада 2,177 

1449 с. Кутела 017036 ливада 2,114 

1450 с. Кутела 017061 пасище, мера 3,104 

1451 с. Кутела 019133 ливада 3,006 

1452 с. Кутела 019146 ливада 1,034 

1453 с. Кутела 019148 ливада 1,032 

1454 с. Кутела 019150 пасище с храсти 1,557 

1455 с. Кутела 019205 ливада 1,568 

1456 с. Кутела 020096 ливада 12,920 

1457 с. Кутела 020108 пасище, мера 1,713 

1458 с. Кутела 020109 пасище, мера 1,198 
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1459 с. Кутела 020133 ливада 1,795 

1460 с. Кутела 017070 ливада 2,743 

1461 с. Гела 14605.11.125 ливада 0,237 

1462 с. Гела 14605.11.39 ливада 0,955 

1463 с. Гела 14605.11.40 ливада 0,480 

1464 с. Гела 14605.11.44 ливада 0,546 

1465 с. Гела 14605.11.99 пасище 0,570 

1466 с. Гела 14605.19.115 пасище 0,476 

1467 с. Гела 14605.34.48 ливада 0,472 

1468 с. Турян 004970 храсти 10,155 

1469 с. Гела 14605.11.120 ливада 7,910 

1470 с. Гела 14605.11.79 пасище 1,459 

1471 с. Гела 14605.12.45 пасище 3,672 

1472 с. Гела 14605.12.48 пасище 1,263 

1473 с. Гела 14605.12.59 пасище 1,465 

1474 с. Гела 14605.12.60 пасище 1,037 

1475 с. Гела 14605.15.66 ливада 3,087 

1476 с. Гела 14605.15.94 ливада 1,080 

1477 с. Гела 14605.30.56 пасище 4,533 

1478 с. Гела 14605.35.19 пасище 8,389 

1479 с. Гела 14605.35.23 пасище 4,346 

1480 с. Гела 14605.35.43 пасище 4,772 

1481 с. Гела 14605.43.60 пасище 52,159 

1482 гр. Смолян 67653.301.823 ливада 1,761 

1483 гр. Смолян 67653.403.20 пасище 1,571 

1484 гр. Смолян 67653.403.22 пасище 0,492 

1485 гр. Смолян 67653.431.1 ливада 1,476 

1486 гр. Смолян 67653.431.2 ливада 1,003 

1487 гр. Смолян 67653.6.20 ливада 2,547 
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1488 гр. Смолян 67653.300.401 ливада 1,446 

1489 с. Петково 003332 пасище, мера 1,299 

1490 с. Петково 004141 ливада 1,503 

1491 с. Петково 004173 ливада 1,469 

1492 с. Петково 004190 ливада 1,746 

1493 с. Петково 004203 ливада 0,239 

1494 с. Петково 004204 ливада 1,607 

1495 с. Петково 004211 ливада 1,077 

1496 с. Петково 004277 ливада 1,061 

1497 с. Петково 002300 ливада 1,726 

1498 с. Петково 002319 ливада 2,700 

1499 с. Петково 003044 пасище с храсти 1,118 

1500 с. Петково 003454 пасище, мера 0,774 

1501 с. Петково 003468 ливада 1,235 

1502 с. Петково 003552 пасище с храсти 1,879 

1503 с. Петково 003055 пасище с храсти 3,336 

1504 с. Катраница 001085 пасище с храсти 1,064 

1505 с. Катраница 001130 пасище, мера 2,170 

1506 с. Белев дол 000148 пасище, мера 2,406 

1507 с. Белев дол 010094 ливада 0,779 

1508 с. Белев дол 010095 ливада 1,091 

1509 с. Река 001154 пасище, мера 2,526 

1510 с.Мугла 003181 пасище, мера 31,697 

1511 с.Мугла 023105 пасище, мера 13,937 

1512 с.Мугла 002060 ливада 5,036 

1513 с.Мугла 003189 ливада 4,548 

1514 с.Славейно 001135 ливада 1,314 

1515 с.Славейно 001139 ливада 1,474 

1516 с.Славейно 001767 ливада 1,745 
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1517 с.Славейно 002102 ливада 3,765 

 

 

 

 


