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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.№007314 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 собственост ползването на земеделските земи   / ПЗР  към ЗИД на  ЗСПЗЗ / е 

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

разглеждане  и  вземане  на  решение  по преписка с изх.№-ПО-15-6/01.02.2021г. на 

Асен Митев Айвазов като собственик  с  Протоколно  решение   №1269 / 12.01.1993 

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

собственост   на   община Неделино  предаден  на  общината  с  протоколно  решение  

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

Имота е с  Кад.  № 007314  по  КВС  в  землището на  град Неделино, община 

Неделино,представляващ нива  , девета категория , с размер 0.406 дка. 

Имайки  предвид  гореизложеното   предлагам да  се  вземе  следното Проекторешение:  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

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

Общински  съвет  гр.  Неделино предоставя    земя     от   общинския    поземлен     фонд   

с    Кад.   № 007314   по   КВС   в землището   на   град Неделино  ,   Община  

Неделино  на  ОСЗ  –  гр.  Неделино  за  установяване   на  граници  на  земеделските  

имоти  ,  за  което   е   издадено    решение на  ОСЗ   за  признато  право  на   

възстановяване   на   собствеността   в  съществуващи стари реални граници. 

 

          Приложение: 

1.Заявление от Здравко Асенов Айвазов. 

2.Копие от Заявление с вх. №1249/09.06.1992г. от Асен Митев Айвазов . 
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3.Данни от Протокол по чл.18ж , ал 1 от ППЗСПЗЗ за преписка №1249/09.06.1992г . 

4.Скица – проект на имот №007314 по КВС на землището на град Неделино. 

5. Протокол за съседи на имот №007314. 

. 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ……….. 

Кмет на община Неделино 
 

 

Изготвил:  

Лазар Бабачев………… 

Гл.експерт“Земеделие 

и административно обслужване“ 


