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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 : Откриване производство по отчуждаване на част от ПИ №451 и ПИ 

№460, кв.54 по ПУП на гр.Неделино, предвидени за изграждане на улица-тупик с  

ос.т.547-549 

 

               УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

              Съгласно действащия подробен устройствен план, утвърден със Заповед №РД-

23/12.01.1987г. и  изменен със Заповед №863/12.11.1996г.от Кмета на община Неделино 

е предвидено изграждането на улица – тупик от ос.т.547 до ос.т. 549, кв.54 - обект 

публична общинска собственост. 

              В предвидената улица- топик с ос.т.547 до ос.т. 549, кв.54 попадат части от 

имоти-частна собственост, както следва: 

1. Част от Поземлен имот №451 с площ от 113.64 кв.м. -собственост на Васил 

Иванов Петров съгласно нот.акт №12/1979г. за ½ от имота. 

2. Част от Поземлен имот №460 с площ от 189.90 кв.м. - собственост на Любен 

Златанов Стойков съгласно Публично завещание от 06.06.1977г. 

 

Имоти - собственост на физически или на юридически лица, могат да бъдат 

отчуждавани принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат да 

бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен 

план, предвиждащ изграждането на обекти - публична общинска собственост или на 

одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от 

първостепенно значение - публична общинска собственост, за който има влязло в сила 

разпореждане за допускане на предварителното му изпълнение, както и в други случаи, 

определени със закон, след предварително и равностойно парично или имотно 

обезщетение. 

Във връзка с горното, Община Неделино възложи изготвянето на пазарна оценка на 

частта на засегнатите имоти както следва: 

- за частта от Поземлен имот №451 с площ от 113.64 кв.м. сумата от 796.00лв. 

- за частта от Поземлен имот №460 с площ от 189.90 кв.м. сумата от 1330.00лв. 

 

       В тази връзка 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  и чл.21, ал.1  от 

ЗОС. 

 

1.Открива процедура за принудително отчуждаване на следните имоти-частна 

собственост, за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по 

друг начин, за изграждане на улица-тупик с ос.т.547-ос.т.549, публична общинска 

собственост, както следва: 

1.1. Част от Поземлен имот №451, кв.54 с площ от 113.64 кв.м. -собственост на 

Васил Иванов Петров съгласно нот.акт №12/1979г. за ½ от имота. Сумата на 

равностойното парично обезщетение ,съгласно изготвената пазарна оценка от 

лицензиран оценител в размер от 796.00лв. 

1.2. Част от Поземлен имот №460, кв.54 с площ от 189.90 кв.м. - собственост на 

Любен Златанов Стойков съгласно Публично завещание от 06.06.1977г. Сумата на 

равностойното парично обезщетение ,съгласно изготвената пазарна оценка от 

лицензиран оценител в размер от1330.00лв. 

2.Одобрява пазарната оценка на независим оценител и определя цени за имотите в 

размер както следва: 

-за частта от Поземлен имот №451 с площ от 113.64 кв.м. -цена в размер от 

796.00лв. 

-за частта от Поземлен имот №460 с площ от 189.90 кв.м. -цена в размер от 

1330.00лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Неделино да издаде заповед за отчуждаване на имотите 

по т.1 от настоящото решение. 

 

 

Приложение: Скица .; Експертна оценка от независим оценител-2бр;Публично 

Завещание-1бр.; Нот.акт№12/1979г.; Удостоверение за идентичност. 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

Захаринка Петрова  

Директор на дирекция „ФСД,ФСД ,Б,ЧР, 

МДТ И АОП,той и гл.счетоводител 

 

Съгласувал:                                                                             

Ивет Дуганова                                                                

Юрисконсулт ОбА“                                                               

 

Изготвил : 

Гл.експерт „ОбС“                           

Марияна Дуганова 

 

 

 


