
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство  н а  зем ед ел и ет о  и  хр ан и т е
Кабинет  н а  м и н и ст ър а  

До

Г-жа Йорданка Найденова

Относно:

Ваше запитване, получено на електронната поща на министъра на

официалния сайт на министерството minister@mzh.government.bg,

На  12.06.2015г.                                        

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА, 

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Министерство на земеделието и храните

по електронната поща на министъра на земеделието и храните, Бихме искали да Ви

информираме, че:

Поставеният въпрос касае имоти, попадащи в землището на с. Ставерци, община

Долна Митрополия, област Плевен, възстановени на наследниците на Георги Христов

Ойнарски – преписка № 7778 от 1992 година по Закона за собствеността и ползването на

земеделските земи /ЗСПЗЗ/обн. ДВ. бр.17 от 01 март 1991 година, изм, доп. и попр.

многократно/ и преписка № С10 от 1998 година по Закона за възстановяване

собствеността върху гори и земи от горския фонд /ЗВСГЗГФ /обн. ДВ. бр.110 от 25

Ноември 1997 година, изм, доп. и попр. многократно/.

На 18.03.2013 година е извършена разпоредба /продажба/ на имотите

възстановени по реда на ЗСПЗЗ, а на 14.03.2013 година на имота възстановен по реда на

ЗВСГЗГФ.

В Общинска служба по земеделие гр. Долна Митрополия е депозирано

заявление с вх. № 398 от 21.02.2013 година от Станимир Георгиев Кожухаров- Ваш

пълномощник, като е представено копие от нотариално заверено пълномощно и копия от

удостоверения за наследници. Исканите услуги са на основание чл.6 ал.5 от Тарифата за

таксите, събирани от органите по поземлена собственост. Общинска служба по

земеделие гр. Долна Митрополия е издала скиците, техническата характеристика на

имотите и преписите от решения, в съответствие с описаните пълномощия.
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Необходимо е да се подчертае, че всички издавани документи – скици,

технически характеристики, преписи решения, партида на имот, пълна история, справки

и др., се генерират автоматично от динамичен регистър – FRZPK и в тях служителите не

извършват никакви промени.

Имотът, възстановен по реда на ЗВСГЗГФ е с начин на трайно ползване –

Залесена горска територия, а в техническата характеристика е изписано съкратеното

наименование от номенклатурата – залесена територия.

В задълженията на Общинска служба по земеделие гр. Долна Митрополия не е

включено да се следи и проверява в Агенция по вписвания, собствеността и състоянието

на имотите от картата на възстановената собственост на землищата, попадащи на

територията на съответната община. Общинска служба по земеделие гр. Долна

Митрополия не регистрира служебно, без заплащане на таксите, посочени в тарифата,

представени документи от други институции. Собственика или упълномощено от него

лице може да представи съответните документи за собственост в Общинска служба по

земеделие гр. Долна Митрополия за регистрация.

По твърдението за имотна измама в момента е образувано досъдебно

производство № Д-2924/2013 година по описа на Районна прокуратура гр. Плевен.

С уважение, 

Кабинет на министър Десислава Танева


