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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 : Отчуждаване на част от Поземлен имот с пл.№140, кв. 19 

по ПУП на гр. Неделино за изграждане на ул.„Вела Пеева“ – обект от 

първостепенно значение - публична общинска собственост.  

                

 

 

             УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

            В деловодството на Община Неделино е входирана Докладна 

записка от Надежда Красимирова Тодорова с вх.№93-00-407/17.02.2021г.с 

предложение за включване на обект ул.„Вела Пеева“ към списъка на 

обектите за финансиране и изпълнение през 2021г.Към докладната записка 

е приложена Подписка от засегнатите граждани живущи на ул.„Вела 

Пеева“ с апел да бъдат взети мерки за реализирането и. 

            Въз основа на влязъл в сила Подробен устройствен план, 

предвиждащ изграждането на гореописаната улица, Община Неделино е 

необходимо  да предприеме процедура по отчуждаване на имоти- частна 

собственост, по реда на Закона за общинската собственост. 

 

 

        В тази връзка предлагам  Общински съвет – гр. Неделино да разгледа 

и приеме следното: 
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ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ 

 

I.Общински съвет гр. Неделино на основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с 

ал.1, т.12 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 9, т. 5 и т.6  от ЗОС във връзка с чл.4 ,ал.3 

от НРПУРОИ допълва Програмата за управление и разпореждане с 

имотите–общинска собственост за 2021 година, като в част V. 

Принудително отчуждаване на имоти - частна собственост се създава т.3 и 

се допълва със следния имот: част от ПИ№140,кв.19 по ПУП на гр. 

Неделино, попадаща в улична регулация съгласно влязъл в сила Подробен 

устройствен план, предвиждащ изграждане на улица. 

 

II. Дава съгласие на основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.21, ал.1 от 

ЗОС във връзка с влязъл в сила Подробен устройствен план ,предвиждащ 

изграждането на улицата да започне процедура по принодително 

отчуждаване. 

На основание чл. 21, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС 

отчуждените за задоволяване на общински нужди имоти стават публична 

общинска собственост.  

III. Упълномощава Кмета на община Неделино да изпълни задълженията 

си за уведомяване на заинтересованите лица, съгласно чл.25, ал.1 от ЗОС, и 

да издаде заповеди за отчуждаване на имотите, съгласно чл.25, ал.2 от 

ЗОС, като извърши всички последващи съгласно закона действия. 

 

 

Приложение: Скица; Докладна записка с  вх.№93-00-407/17.02.2021г.; 

Подписка от граждани 

 

 

 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 


