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Изх.№................... 

Дата:..................... 

 
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД НЕДЕЛИНО 
 
 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А  
от 
 

БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
 
ОТНОСНО : Заявление от Минка Бойкова Ефремова с вх.№93-00-2923/20.12.2021 г. с 
искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 
 
 
 
        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
        УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
       В деловодството на Община Неделино е депозирано  Заявление  вх.№93-00-
2923/20.12.2021 г. от Минка Бойкова Ефремова с адрес: общ. Неделино, обл. Смолян, гр. 
Неделино, ул. "Първи май" № 20, която желае  да наеме земеделска земя от общинския 
поземлен фонд, представляваща: Поземлен имот с идентификатор 51319.22.456 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-75/19.11.2021 
г. на Изпълнителен Директор на АГКК и с номер по предходен план : 001549, с  площ 2460 
кв.м., НТП : Нива, категория: осма, находяща  се в местността „Станацко“ в землището на 
гр. Неделино с ЕКАТТЕ 51319, общ. Неделино. 
          
      След направена проверка се установи, че имота не е обработван повече от 
2(две)години. 
Това ни дава основание същият да бъде отдаден под наем без търг или конкурс, съгласно 
чл. 24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ. 
      Отдаването на земеделските земи от общинския поземлен фонд под наем ще носи 

определени приходи в общинския бюджет. 

В тази връзка предлагам  Общински съвет – гр. Неделино да обсъди и приеме следното: 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg


ПРОЕКТО - 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, реши:  
 
1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем без търг или конкурс за срок от 
10(десет)години, тъй като имота не е обработван повече от две стопански години. 
Имота се отдава под наем  на Минка Бойкова Ефремова с адрес: общ.Неделино, обл. 
Смолян, гр. Неделино, ул. "Първи май" №20, Поземлен имот с идентификатор 
51319.22.456 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-
18-75/19.11.2021 г. на Изпълнителен Директор на АГКК и с номер по предходен план: 
001549, с  площ 2460 кв.м., НТП : Нива, категория: осма, находяща  се в местността 
„Станацко“ 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-04-01/04.01.2022 г. на директора на ОД 
„Земеделие“- Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ в размер на 12.00 (дванадесет)лв. 
/дка или всичко за наетата земя 29.52лв. (двадесет и девет лева и петдесет и две 
стотинки) 
3. Упълномощава  Кмета на община Неделино да извърши всички действия по изпълнение 
на настоящото решение. 
 
    
 
Приложение: Заявление от Минка Бойкова Ефремова с вх.№93-00-2923/20.12.2021 г.; 
Скица №15-165061-16.02.2022г.; Удостоверение по чл. 24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ. 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
 
БОЯН КЕХАЙОВ 
Кмет на община Неделино 
 
 
 
 


