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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.НЕДЕЛИНО 

 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А  

от 

 

БОЯН КЕХАЙОВ – Кмет на община Неделино, област Смолян 

 

ОТНОСНО : Заявление от Лиляна Здравкова Георгиева с вх.№93-00-

1960/29.09.2020г.за закупуване на УПИ XXIV,кв.107 по ПУП на гр. 

Неделино от 1987г. чрез публичен търг с тайно наддаване. 

 

        

       УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

       Постъпило е Заявление от Лиляна Здравкова Георгиева с вх.№93-00-

1960/29.09.2020г.,с адрес: ул.“Шина Андреева“№37 Б, гр.Неделино за 

закупуване на УПИ XXIV, кв.107 по ПУП на гр. Неделино от 1987г. 

Съгласно действащия подробен устройствен план на гр. 

Неделино,утвърден със Заповед№РД-23/12.01.1987г. и изменен със 

Заповед №427/10.08.2015г.на Кмета на Община Неделино, е образуван 

УПИ XXIV, кв.107 с площ 360.00кв.м. Имота е незастроен и е актуван с 

Акт за частна общинска собственост №1218/07.03.2016г.След направена 

справка се установи , че за имота няма спорове и може да бъде предложен 

за продажба чрез публичен търг с тайно натдаване.Поради необходимостта 

от финансови средства за подобряване на икономическото състояние на 

Община Неделино, и заявения интерес за участие в бъдеща открита 

процедура за продажба на имота , предлагам Общински съвет-гр. 

Неделино да разгледа и приеме следното: 
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ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ 

 

           Общински съвет гр. Неделино на основание чл.21, ал.1,т.8 от 

ЗМСМА, чл. 35,ал.1 от ЗОС и чл.59 от Наредба №2реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, реши: 

 

1. Дава съгласие да бъде извършена продажба чрез публичен търг с 

тайно наддаване на общински недвижим имот ,представляващ 

Урегулиран поземлен имот –УПИ XXIV,кв.107 по ПУП на гр. 

Неделино с площ 360.00 кв.м.  

Имота е актуван с Акт за частна общинска 

собственост№1218/07.03.2016г. 

Данъчната оценка на имота е 1548.00лв. 

2. Одобрява пазарна оценка и определя първоначална тръжна цена на 

имота в размер на 2 520.00., съгласно оценка на независим оценител. 

3. Упълномощава Кмета на община Неделино осъществяването на 

всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 

извършване на разпоредителната сделка. 

Приложение : Заявление с вх.№93-00-1960/29.09.2020г; Акт за частна 

общинска собственост №1218/07.03.2016г;Пазарна оценка;ПУП одобрен 

със Заповед№427/10.08.2015г.;Удостоверение за регулационно положение    

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

 


