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ДО 

МЕЛИХА МЕХМЕД ХАТИБ 

САБИХА МЕХМЕД МУСТАФА 

КРАСИМИР РАНГЕЛОВ ТОДОРОВ 

ЛЮБОМИР ВАСКОВ МЕРАДЖОВ 

БИСЕР ВАСКОВ МЕРАДЖОВ 

ВАСИЛЕНА ЗЛАТКОВА ХРИСТОВА 

НАДКА АЛЕКСИЕВА БАДАНСКА 

КАТЯ РУМЕНОВА АТАНАСОВА 

БЕТИНА АСЕНОВА ТАСМАДЖИЕВ 

ВИКТОРИЯ АСЕНОВА ПИЕТЗИК 

ВЕЛИЧКО МЛАДЕНОВ РОДОПСКИ 

АНГЕЛ МАРИНОВ РОДОПСКИ 

 

ВЕСКА МАРИНОВА КЕЛЕШЕВА 

ЛЮБЕН МАРИНОВ РОДОПСКИ 

ЙОРДАН АСЕНОВ БОРИСОВ 

РАДОЙ СТОИЛОВ КЕХАЙОВ 

РАДОСТИНКА МИТКОВА 

КЕХАЙОВА 

ВАКЛИН ВЛАДОЕВ КЕХАЙОВ 

СЕВДАЛИН ВЛАДОЕВ КЕХАЙОВ 

САШКА ВАСИЛЕВА ЯНКОВА 

АНГЕЛ ВАСКОВ ЯНКОВ 

ЗАХАРИНКА КУЗМАНОВА 

ВАСИЛЕВА 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 На основание чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален Кодекс във връзка с 

одобрено с Решение №50/27.04.2020г. на Общински съвет гр. Неделино ПУП-Парцеларен 

план и устройствена план схема за изграждане на общински обект от първостепенно 

значение „Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на 

туристическа и колоездачна пътека в местност „Леден врис“ гр. Неделино“ се засяга 

имот Ваша собственост, в който се прокарва отклонение от общите мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура – дъждовна канализация.  

В тази връзка, за изпълнение на предвидените строителни дейности, е необходимо 

Община Неделино да се сдобие с ограничено вещно право върху засегнатите части от 

имотите, по реда на чл.193 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).  

Във връзка с горното и на основание чл.210 от ЗУТ, бе назначена комисия от Кмета 

на Община Неделино със Заповед №21/18.01.2021г., която определи размера на 

обезщетението с Протокол №1/26.01.2021г. и Община Неделино следва да Ви заплати. 

След влизане в сила на Решението на комисията, сумата на определеното 

обезщетение може да получите на касата в сградата на Общинска администрация гр. 

Неделино, ул. „Александър Стамболийски“ №104, ет.1. 

Приложен е екземпляр на протокола за сведение. Решението на комисията може да се 

обжалва по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ, чрез Община Неделино до Административен съд 

гр. Смолян в 14-дневен срок от получаване на настоящото уведомление. 

 

 

С уважение,      - П - 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

Подписът е заличен, съгласно Регламент на ЕС 2016/679 
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