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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 : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 291/25.01.2022г., по 

Протокол №32/25.01.2022г. във връзка откриване производство по отчуждаване на част от 

ПИ №970, кв.117 по ПУП на гр.Неделино, предвидени за изграждане на улица „Крайречна“ 

с в участък от ос.т.808 до ос.т. 810 

 

               УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 291/25.01.2022г., по Протокол №32/25.01.2022г.във връзка открито 

производство по отчуждаване на част от ПИ №970, кв.117 по ПУП на гр.Неделино, 

предвидени за изграждане на улица „Крайречна“ с в участък от ос.т.808 до ос.т. 810. Текст 

на приетото решение гласи „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 имот частна собственост, за 

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

изграждане на улица „Крайречна“ в участък от ос.т.808 до ос.т. 810, както следва: 

1.1. Част от Поземлен имот №970 по кадастрален план на гр. Неделино (идентичен по 

местоположение на имот с идентификатор 51319.503.785 по КК на гр. Неделино), с площ от 

161кв.м. -собственост на Васил Иванов Петров Веселин Андреев Атанасов и Красимир 

Алексиев Атанасов и Надка Алексиева Баданска“. Лицето  Васил Иванов Петров не е 

собственик на Поземлен имот №970 по кадастрален план на гр. Неделино (идентичен по 

местоположение на имот с идентификатор 51319.503.785 по КК на гр. Неделино), и спрямо 

него не следва да бъде откривано производство по отчуждаване на посоченият имот, т.е. 

налице е очевидна фактическа грешка която води до порок в приетия административен акт 

и осуетява изпълнението на решението.  

В тази връзка,  предлагам да се приеме проект на решение за поправка на очевидна 

фактическа грешка в Решение № 291/25.01.2022г., по Протокол №32/25.01.2022г. във 

връзка открито производство по отчуждаване на част от ПИ №970, кв.117 по ПУП на 

гр.Неделино, предвидени за изграждане на улица „Крайречна“ с в участък от ос.т.808 до 

ос.т. 810, както следва: 
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ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ  

  

Общински съвет гр. Неделино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и чл.62, ал.2  от 

АПК,  

 

РЕШИ: 

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 291/25.01.2022г., по 

Протокол №32/25.01.2022г. във връзка откриване производство по отчуждаване на част от 

ПИ №970, кв.117 по ПУП на гр.Неделино, предвидени за изграждане на улица „Крайречна“ 

с в участък от ос.т.808 до ос.т. 810, като в текста:  

„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 имот частна собственост, за 

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

изграждане на улица „Крайречна“ в участък от ос.т.808 до ос.т. 810, както следва: 

1.1. Част от Поземлен имот №970 по кадастрален план на гр. Неделино (идентичен по 

местоположение на имот с идентификатор 51319.503.785 по КК на гр. Неделино), с площ от 

161кв.м. -собственост на Васил Иванов Петров Веселин Андреев Атанасов и Красимир 

Алексиев Атанасов и Надка Алексиева Баданска“ заличава името Васил Иванов Петров, 

с оглед, че Васил Иванов Петров не е собственик на Поземлен имот №970 по 

кадастрален план на гр. Неделино (идентичен по местоположение на имот с идентификатор 

51319.503.785 по КК на гр. Неделино).  

В останалата част решението не се променя. 

 

 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

 

 

 

 


