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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 идентификатор 41157.1.411 по кадастрална карта на с. 

Еленка, община Неделино, обл. Смолян. 

 

 

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 наЗСПЗЗ/е 

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

разглеждане и вземане на решение по преписка с изх.№-ПО-15-29/ 22.06.2021г. на 

наследниците на Божан Божинов Белев като собственик с Протоколно решение 

№2580Е/01.06.2017 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 идентификатор 41157.1.411 по кадастралната карта на с. Еленка , община 

Неделино,обл. Смолян представляващ нива  , девета категория , с размер 810кв.м. 

/0.810дка/. 

Имайки предвид гореизложеното предлагам да се вземе следното Проекторешение:  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

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

ПЗР към ЗСПЗЗ, във връзка със чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 

от ППЗСПЗЗ и § 13 и §14 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ, Общински съвет– Неделино, 

 

РЕШИ: 

 

Предоставя на Общинската служба по земеделие- Неделино за разпореждане поземлен 

имот – общинска собственост- имот с проектен идентификатор 41157.1.411 с площ 

810 м2/0.810дка./ по кадастралната карта на с. Еленка, община Неделино, местност ,, 

Селището“ с начин на трайно ползване- нива категория IX /девета/, при граници : имоти с  
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идентификатори:41157.1.413; 41157.1.410; 41157.1.409; 41157.1.406; 41157.1.405; 41157.1.404; 

41157.1.412  /приложена скица- проект № 15-266113-17.03.2020г. в М 1:500 на имот с проектен 

идентификатор 41157.1.411/ представляващ земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, предаден на община 

Неделино с протоколно решение № 36/ 28.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от 

ЗСПЗЗ. 

 

 

 

Приложение: 

 

1.Искане за възстановяване на имот от собственика /наследника/  

2.Данни от Протокол по чл.18ж , ал 1 от ППЗСПЗЗ за преписка№2580Е/01.06.2017г. 

3.Скица – проект №15-266113/17.03.2020г. за проектенимот с идентификатор 

41157.1.411 по КВС на землището на град Неделино. 

4. Удостоверение за наследници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ……….. 

Кмет на община Неделино 
 

 

Изготвил:  

Лазар Бабачев………… 

Гл.експерт“Земеделие 

И административно обслужване“ 


