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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА  

НЕДЕЛИНО ОБЛАСТ СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
От Боян  Радоев Кехайов-кмет на община Неделино,област Смолян 

 

 

Относно:Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№000893 по КВС в землището на град  

Неделино,община. Неделино. 

 

 

Уважаеми Г-н Председател, 

Уважаеми Г-жи и Господа общински съветници, 

 

В общинска администрация-гр.Неделино,област Смолян на основание §27, ал.2 т.1 

от Приходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за собственостползването на земеделските земи /ПЗР към ЗИД наЗСПЗЗ/е 

постъпило искане от Началника на Общинската служба по земеделие гр. Неделино за 

разглеждане и вземане на решение по преписка с изх.№-ПО-15-2/14.01.2021г. на 

Георги Асенов Данчилов като собственик с Протоколно решение №4/28.10.1991 

г.на ОСЗ – гр. Неделино и с искането е за предоставяне на земеделски имот–

собственост на община Неделино предаден на общината с протоколно решение 

№36/28.07.2008година на комисията  по чл.19, ал. 2  от ЗСПЗЗ. 

Имота е с Кад. №000893 по КВС в землището на град Неделино, община 

Неделино,представляващ нива  , девета категория , с размер 1.920 дка. 

Имайки предвид гореизложеното предлагам да се вземе следното  

 

 

ПРОЕКТО РЕШЕНИЕ: 

 

 

На основаниечл. 21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА,§27 , ал.2 , т. 1 от ПЗР към ЗСПЗЗ Общински 

съвет- Неделино,  
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mailto:oba_nedelino@abv.bg


 

 

 

 

Р Е Ш И : 

 

 

Предоставя земя от общинскияпоземлен фонд  с Кад. №000893 по КВС в землището   

на   град Неделино  ,   Община  Неделино  на  ОСЗ  –  гр.  Неделино  за установяване  

на граници на земеделските имоти , за което е издадено решениена ОСЗ  за признато 

право на възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници. 

 

Приложение: 

1.Заявление от Борис Росенов Данчилов.  

2.Копие от Заявление с вх. №13/05.08.1991г. от Георги Асенов Данчилов. 

3.Данни от Протокол по чл.18ж , ал 1 от ППЗСПЗЗ за преписка  №13/05.07.1991г.  

4.Скица – проект на имот №000893 по КВС на землището на град Неделино. 

5. Протокол за идентифициране на имотни граници на имот №000893. 

 

 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ……….. 

Кмет на община Неделино 
 

 

 


