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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 : Сключване на Предварителен договор (за продажба на част от 

общински имот) по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл.57,ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ. 

 

 

        УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ , 

 

 

С Решение №136/15.10.2020г.на Общински Съвет е допуснато изработване на 

ПУП- План за регулация за УПИ VI, кв.67 по плана на гр. Неделино, като се 

променя дворищната регулация на УПИ VI. 

       С Решение по т.1.1 по Протокол №3/01.04.2021г. на Експертен съвет по 

устройство на територията при Община Неделино е разгледан проект за 

частично изменение  на ПУП –ПР в обхват УПИ VI-520, кв.67 по ПУП на гр. 

Неделино.Проектът предвижда образуване на нов УПИ VI-520, като се променя 

северозападната граница на имота. 

       С проекта общински терен без отреждане с площ от 59.00кв.м., преминава 

към УПИ VI-520,кв.67. 

      В община Неделино е образувана преписка по постъпило Заявление с 

вх.№93-00-1431/29.06.2021г. от наследниците на Здравко Атанасов Чафадаров , с 

искане за прехвърляне право на собственост въз основа на проект за 

регулационна промяна. 

      На основание представен Нотариален акт  №16 от 2021г. наследниците на 

Здравко Атанасов Чафадаров - Анка Борисова Чафадарова, Георги Здравков 

Чафадаров, Генади Здравков Чафадаров и Росица Здравкова Чафадарова са 

собственици на дворно място с площ от 348.00 кв.м., представляващо частта от 

ПИ №520, кв.67, който участва в образуването на УПИ VI-520, кв.67 по плана на 

гр. Неделино. 

      Във тази връзка предлагам Общински съвет да разгледа и приеме следното: 
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ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ 

 

           На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ  във 

връзка с чл.57,ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет гр. Неделино  реши: 

 

1.Дава съгласие за включване на общински терен без отреждане с площ 59.00 

кв.м. към УПИ VI-520, кв.67 по ПУП на гр. Неделино по предложения проект за 

изменение. 

2.Упълномощава Кмета на Община Неделино да сключи предварителен договор  

за продажба на общински терен с площ от 59.00кв.м.без отреждане придаващ се 

към УПИVI-520, кв.67 по ПУП на гр. Неделино  на пазарна цена в размер на 

413.00лв.без ДДС и в съответствие с изготвения проект за изменение ПУП –ПР, 

3.Упълномощава Кмета на Община Неделино да сключи окончателен договор за 

продажба на общински терен с площ 59.00кв.м. без отреждане придаващ се към 

УПИVI-520, кв.67 по ПУП на гр. Неделино  на пазарна цена в размер на 

413.00лв.без ДДС, в срок от един месец след влизането в сила на изменението на 

подробния устройствен план. 

 

Приложение: Заявление с вх.№93-00-1431/29.06.2021г.; Нот.акт№16/2021г.; 

Удостоверение за наследници с изх.№94-00-843/15.08.2019г.;Проект за 

изменение на ПУП; Пазарна оценка. 

 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

 

 


