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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 741 
  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.02.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32 

 

ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен 

фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Белeв дол, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 1, и ал. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. 
 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 

– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 98, ал. 4 от Правилника 
за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

 

Р Е Ш И: 

 

             І. Определя за индивидуално ползване, свободните пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Белeв дол, 

за отдаване под наем, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ, както следва: 
 

 Кадастрален  

 номер Стар номер 
     Площ/ 

     кв. м./ 

   Начин на  

трайно 

ползване/ 

Предназначение 

Адрес Категория 

         

03321.10.324   стар номер 010324 915 Ливада ДОЛНАТА ЛИВАДА Х 

03321.10.517 стар номер 000033 2148 Пасище ПЕХЛИВАНСКО IХ 

03321.10.326 стар номер 010326 1100 Ливада ДОЛНАТА ЛИВАДА Х 

03321.10.472 стар номер 010472 207 Ливада ИМАМОВО Х 

      

ІІ. Определя за индивидуално ползване, пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд на Община Смолян, които са с изтичащи договори за наем, на 01.10.2022 

година, находящи се в землището на с. Белев дол, за отдаване под наем на собственици 

или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, като предимство за 
наемане за следващ период имат наемателите им до момента, които са били изрядни 

спрямо Община Смолян и към самите имоти и заявят желание за ново наемане, а 

поземлените имоти са както следва: 
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Кадастрален  

 номер Стар номер 
Площ/ 

кв. м./ 

Начин на трайно 

ползване/ 

Предназначение 

Адрес Категория 

 

03321.10.601 стар номер 000148 2406 Пасище ПЕХЛИВАНСКО Х 

03321.10.94 стар номер 010094 779 Ливада ДОЛНО ГАЙДЕВО Х 

03321.10.95 стар номер 010095 1091 Ливада ДОЛНО ГАЙДЕВО Х 

 

ІІІ.Определя за 1 декар, годишна наемна цена, за отдаване под наем при 

разпределянето между животновъди на пасища, мери и ливади в землището на с. Белeв 

дол, както следва: 
 

1.За пасища – 8 лв./дка.; 
2.За ливади – 8 лв./дка.. 
 

 

29-27-27   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

 


