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тел. 03072 /92-92, факс: 030429224 
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Изх. № ………………. 

Дата: ………………… 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

Относно: Заявление от Мирослав Красимиров Михайлов с вх. № 93-00-258/09.02.2023 г. с искане 

за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на Община Неделино е входирано Заявление с вх. №93-00-258/09.02.2023 

г. от Мирослав Красимиров Михайлов в качеството си на физическо лице с адрес: с. Средец, общ. 

Неделино, който желае да наеме общински недвижим имот – земеделски земи от общинския 

поземлен фонд за срок от 10 години, представляващи: Поземлен имот с идентификатор 68309.2.713 

по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-806/13.11.2019 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК и с номер по предходен план: 002713, с площ 589 кв.м., НТП: 

Ливада, категория -  девета, находяща се в местността „Камен“ в землището на с. Средец  с 

ЕКАТТЕ 68309, общ. Неделино, Поземлен имот с идентификатор 68309.2.714 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-806/13.11.2019 г. на Изпълнителен 

директор на АГКК и с номер по предходен план: 002714, с площ 824 кв.м., НТП: Ливада, категория 

-  девета, находяща се в местността „Камен“ в землището на с. Средец  с ЕКАТТЕ 68309, общ. 

Неделино, Поземлен имот с идентификатор 68309.2.715 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед РД-18-806/13.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК и с 

номер по предходен план: 002715, с площ 957 кв.м., НТП: Ливада, категория -  девета, находяща се 

в местността „Камен“ в землището на с. Средец  с ЕКАТТЕ 68309, общ. Неделино, Поземлен имот 

с идентификатор 68309.2.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-806/13.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК и с номер по предходен план: 

002028, с площ 1621 кв.м., НТП: Ливада, категория -  десета, находяща се в местността „Орех“ в 

землището на с. Средец  с ЕКАТТЕ 68309, общ. Неделино,  Поземлен имот с идентификатор 

68309.1.108 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

806/13.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК и с номер по предходен план: 001108, с площ 

2074 кв.м., НТП: Ливада, категория -  десета, находяща се в местността „Грамада“ в землището на 

с. Средец  с ЕКАТТЕ 68309, общ. Неделино и Поземлен имот с идентификатор 40628.1.268 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-804/13.11.2019 г. на  
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Изпълнителен директор на АГКК и с номер по предходен план: 001268, с площ 11856 кв.м., НТП: 

Ливада, категория - девета, находяща се в местността „Кундево“ в землището на с. Кундево  с 

ЕКАТТЕ 40628, общ. Неделино. 

След направена проверка се установи, че имотите не са обработвани повече от 2 /две/ 

години. 

Това ни дава основание същите да бъдат отдадени 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. 

          Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Неделино да обсъди и приеме 

следното                                         

 

   ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 

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, Общински съвет – Неделино:  

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок от 10 /десет/ 

години на  Мирослав Красимиров Михайлов в качеството си на физическо лице с адрес: с. Средец, 

общ. Неделино, следните общински недвижими имоти /земеделски земи/ представляващи: 

Поземлен имот с идентификатор 68309.2.713 по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-806/13.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК и с номер по 

предходен план: 002713, с площ 589 кв.м., НТП: Ливада, категория -  девета, находяща се в 

местността „Камен“ в землището на с. Средец  с ЕКАТТЕ 68309, общ. Неделино, Поземлен имот с 

идентификатор 68309.2.714 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-806/13.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК и с номер по предходен план: 

002714, с площ 824 кв.м., НТП: Ливада, категория -  девета, находяща се в местността „Камен“ в 

землището на с. Средец  с ЕКАТТЕ 68309, общ. Неделино, Поземлен имот с идентификатор 

68309.2.715 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

806/13.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК и с номер по предходен план: 002715, с 

площ 957 кв.м., НТП: Ливада, категория -  девета, находяща се в местността „Камен“ в землището 

на с. Средец  с ЕКАТТЕ 68309, общ. Неделино, Поземлен имот с идентификатор 68309.2.28 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-806/13.11.2019 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК и с номер по предходен план: 002028, с площ 1621 кв.м., НТП: 

Ливада, категория -  десета, находяща се в местността „Орех“ в землището на с. Средец  с ЕКАТТЕ 

68309, общ. Неделино,  Поземлен имот с идентификатор 68309.1.108 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-806/13.11.2019 г. на Изпълнителен директор 

на АГКК и с номер по предходен план: 001108, с площ 2074 кв.м., НТП: Ливада, категория -  

десета, находяща се в местността „Грамада“ в землището на с. Средец  с ЕКАТТЕ 68309, общ. 

Неделино и Поземлен имот с идентификатор 40628.1.268 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед РД-18-804/13.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК и с 

номер по предходен план: 001268, с площ 11856 кв.м., НТП: Ливада, категория - девета, находяща 

се в местността „Кундево“ в землището на с. Кундево  с ЕКАТТЕ 40628, общ. Неделино. 

2. Определя годишна наемна цена съгласно средно годишно рентно плащане определено 

от комисия, назначена със Заповед № РД-04-02/04.01.2023 г. на директора на ОД „Земеделие“ – 

Смолян по реда на &2е от ДР на ЗСПЗЗ в размер на 5 /пет/ лв./дка или всичко за наетата земя 

89.61 лв. /осемдесет и девет лева и шестдесет и една стотинки/. 

3. Упълномощава Кмета на община Неделино да организира процедурата за отдаване под 

наем на недвижимите имоти по т. 1, съгласно нормативните изисквания, да издава заповед и 

сключи договор за изпълнение на процедурата по предходните точки. 

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от 

АПК. 
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Мотиви: Във връзка със сключване на договор за производство на тютюн за предстоящата 

кампания е необходимо лицето Мирослав Красимиров Михайлов да наеме земя от общинския 

остатъчен поземлен фонд, поради това, че не разполага със собствена  такава за предстоящата 

регистрация в Регистър тютюн по Наредба №22 в ОС „Земеделие“- Неделино. Срокът за 

регистрация е кратък /края на месец март/, поради което е необходимо решението да бъде прието с 

предварително изпълнение. 

 Приложения:  

- Копие на Заявление с вх. № 93-00-258/09.02.2023 г.;  

- Скица на ПИ № 15-183141-17.02.2023 г.;  

- Скица на ПИ № 15-183142-17.02.2023 г.; 

- Скица на ПИ № 15-183143-17.02.2023 г.; 

- Скица на ПИ № 15-183145-17.02.2023 г.; 

- Скица на ПИ № 15-183146-17.02.2023 г.; 

- Скица на ПИ № 15-183140-17.02.2023 г.; 

- Удостоверение по чл. 24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ. 

 

С уважение, 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

Съгласували: 

Ивет Дуганова 

Юрисконсулт ОбА 

 

 

Илияна Дуганова 

Директор дирекция „ИРОПХД“ 

 
Изготвил: 

Елеонора Докторова 

гл.експерт „СД и Т“ 


