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                                                                                                              ДО 

                                                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                                                                                              ГР.НЕДЕЛИНО 

  

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
  

от Инж. Стойко Еленов – Председател на Общински съвет- град Неделино 

 

 

ОТНОСНО: Преразглеждане  на Решения №№ 42, 44 и 45 от 27.04.2020г. приети с Протокол 

№6 върнати като незаконосъобразни от Областния управител с Заповед с изх. № АП-03-14-154 

/14.05.2020г. 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

В Общински съвет постъпи Заповед на Областния управител , за връщане на Решения №№42, 

44 и 45 от 27.04.2020г. като незаконосъобразни , за ново обсъждане. В тази връзка предлагам да 

приемем  следните решения: 

Проект за решение : 

 На основание чл.45, ал.9  от ЗМСМА, Общинският съвет отменя Решения  №№ 42,44 и  45 от 

27.04.2020г., като незаконосъобразни.  

На мястото на Решения  №№ 42,44 и  45 от 27.04.2020г.,предлагам да приемем нови решения: 

Проект за решение : 

       Общински съвет гр. Неделино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 

и ал.2  от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ и 

чл.35а ,ал.1, т.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, реши :  

 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем без търг или конкурс за срок от 5(пет)години 

на Радостина Асенова Димитрова с адрес: гр.Неделино, общ.Неделино, обл.Смолян, 

ул.„Черни връх“ №2,  следният общински недвижим имот ( земеделска земя), 

представляващ: Поземлен имот (ПИ) №004974 с площ 0.402 дка., НТП : Нива, 

категория: осма,  находяща  се в местността „Пралатник“ в землището на гр.Неделино с 

ЕКАТТЕ 51319,общ. Неделино. 
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2. Определя годишна наемна цена съгласно средно годишно рентно плащане 

определено от комисия, назначена със Заповед №РД -04-68/07.01.2020г. на директора 

на ОД „Земеделие“- Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ в размер на 11.00 

(единадесет)лв. /дка или всичко за наетата земя 4.42лв.(четири лева и четиридесет и 

две стотинки) 

 

3. Упълномощава  Кмета на община Неделино да извърши всички действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото 

решение. 

 

Проект за решение : 

       Общински съвет гр. Неделино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 

и ал.2  от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.24а, ал.6,т.2 от ЗСПЗЗ и 

чл.35а ,ал.1, т.2 от Наредба №2 за реда за придобиване , управление и разпореждане с 

общинско имущество, реши :  

 

1.  Дава съгласие да бъде отдаден под наем без търг или конкурс за срок от 10(десет) 

години на Васил Райчев Димитров с адрес: с.Еленка, общ.Неделино,обл.Смолян 

следният общински недвижим имот , ( земеделска земя), представляващ: Поземлен 

имот (ПИ) №002804 с площ 4.265дка., НТП : нива, категория: осма, находящ се в 

местността „Въйлово“ в землището на гр.Неделино с ЕКАТТЕ 51319,общ. Неделино. 

 

2. Определя годишна наемна цена съгласно средно годишно рентно плащане 

определено от комисия, назначена със Заповед №РД -04-68/07.01.2020г. на директора 

на ОД „Земеделие“- Смолян по реда на §2 от ДР на ЗСПЗЗ в размер на  11.00 

(единадесет) лв. /дка или всичко за наетата земя 46.92лв.(четиридесет и шест лева и 

деветдесет и две стотинки). 

 

3. Упълномощава  Кмета на община Неделино да извърши всички действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

 

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото 

решение. 

Проект за решение : 

Общински съвет гр. Неделино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и 

ал.2  от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.24а, ал.5,т.2 от ЗСПЗЗ и 

чл.35а ,ал.1, т.2 от Наредба №2 за реда за придобиване , управление и разпореждане с 

общинско имущество, реши :  

 

1.  Дава съгласие да бъде отдаден под наем без търг или конкурс за срок от 5(пет) 

години на Георги Петров Чичанов с адрес:гр.Неделино, общ.Неделино,обл.Смолян 

следният общински недвижим имот, ( земеделска земя), представляващ: Поземлен имот 

(ПИ) №005552 с площ 0.222дка., НТП : нива, категория: осма, находящ се в местността 

„Барям Ходжово“ в землището на гр.Неделино с ЕКАТТЕ 51319,общ. Неделино. 

 



2. Определя годишна наемна цена съгласно средно годишно рентно плащане 

определено от комисия, назначена със Заповед №РД -04-68/07.01.2020г. на директора 

на ОД „Земеделие“- Смолян по реда на §2 от ДР на ЗСПЗЗ в размер на  11.00 

(единадесет) лв. /дка или всичко за наетата земя 2.45лв.(два лева и четиридесет и пет 

стотинки). 

 

3. Упълномощава  Кмета на община Неделино да извърши всички действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

 

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото 

решение. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………….. 

                                                                                                  /инж. Стойко Еленов/ 
 


