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                                                                                                    Препис! 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1243 
 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.08.2019 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 57 
 
 

 

                ОТНОСНО:  Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, 

ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

/ЗИДЗСПЗЗ/. 

 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във 
връзка с чл.27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната  
администрация, §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, 

 

Р Е Ш И: 

 

І.Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 11048.54.58, с площ 2011 кв. 
м. местност „Ливадето“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин 

на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Виево, общ. Смолян, да 
бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на 
решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Н.С.С. 

ІІ.1.Дава съгласие, поземлен имот с проектен идентификатор 02782.3.700, с 
площ 1000 кв. м. трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 
трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Горна Арда, общ. Смолян, 

да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване 
на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Х.И.М. 

ІІ.2.Дава съгласие, поземлен имот с проектен идентификатор 02782.4.548, с 
площ 613 кв. м. местност „Парапулско“, трайно предназначение на територията – 

земеделска,  начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Горна 
Арда, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – 

Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 
наследници на Х. И. М. 

ІІI.Дава съгласие, поземлен имот с проектен идентификатор 67547.10.1, с 
площ 7597 кв. м. местност „Аламугаво“, трайно предназначение на територията – 
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земеделска,  начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. 
Смилян, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – 

Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 
наследници на А.А.З. 

ІV.Дава съгласие, поземлен имот с проектен идентификатор 81520.6.136, с 
площ 212 кв. м. трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 
трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Чокманово, общ. Смолян, 

да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване 
на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на П. К. К. 

29-26-24                                          

                                                                    

 

                                                                        

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: / П / 

                                                                                                        /инж. Данчо Киряков/ 

 

 

 

Вярно с оригинал, / П / 

М.Иванова – гл.експерт звено ОбС 


