
 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел.03072 / 92 92, факс:03072/ 8850 

http://www.nedelino.bg, e-mail:oba_nedelino@abv.bg 

 

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 : Учредяване на безвъзмездно право на строеж, за изграждане на обект: 

„Подпорна стена над ул. „Иван Вазов“ ос.т. 482-486 по плана на гр. Неделино, обл. 

Смолян“със засегнати участъци в поземлени имоти с идентификатори 51319.503.199 и 

51319.503.217.-частна собственост в полза на община Неделино 

 

 

              

 

          УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Неделино е финансирана за  строителството на подпорна стена над ул. „Иван 

Вазов“ ос.т. 482-486 по плана на гр. Неделино, обл. Смолян. С проектът ще се укрепят 

стръмни неукрепени откоси, които възпрепятстват строителството на пътното платно. С 

проектът се предвижда фундииране на подпорните стени в имотите над пътното платно, 

които са частна собственост. 

В деловодството на община Неделино за постъпили 2 писма с входящи номера 93-00-

163/03.02.2022г. и  93-00-163/03.02.2022г., с които собствениците на поземлени имоти с 

идентификатори 51319.503.199 и 51319.503.217 подкрепят инвестиционното намерение на 

община Неделино и изразяват готовност да учредят безвъзмездно в поза на община Неделино 

правото на строеж на предвидените подпорни стени. 

 

В тази връзка предлагам следният проект за решение: 

 

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ  

 

С цел реализиране на проект: „Изграждане на  Подпорна стена над ул. „Иван Вазов“ 

ос.т. 482-486 по плана на гр. Неделино, обл. Смолян“ с което ще се осигури и повиши нивото 

на защита от активизирано повърхностно свличане на земна маса над ул. „Иван Вазов“, 

вседствие на влошената метеорологична обстановка с проливен дъжд на 11 срещу 

12.12.2021г., поради което е необходимо спешно изграждане на подпорна стена, тъй като 

съществува опасност от пропадане на жилищни сгради разположени над улицата, които са 

застрашени и е възможно да бъдат причинени вреди и щети на жителите от този квартал, 

предвид обществената значимост за изграждане на обекта на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА  , чл.34,ал.1 от ЗОС и чл.182, ал.1  от ЗУТ,  
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РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие на Кмета на община Неделино да сключи договори за учредено право 

на        строеж по реда чл.34,ал.1 от ЗОС и чл.182, ал.1  от ЗУТ, с който собствениците 

на поземлени имоти 51319.503.199 и 51319.503.217 да учредят безвъзмездно, в поза 

на община Неделино правото на строеж за строителството на „Подпорна стена над 

ул. „Иван Вазов“ ос.т. 482-486 по плана на гр. Неделино, обл. Смолян“, както следва: 

 

1.1.Серафим Райчев Паналов, собственик на поземлен имот с идентификатор 

51319.503.199, видно от скица №15-42286/18.01.2022г.,нотариален акт №97, 

томXVI, рег. №171, дело №161 от 12.10.2000г. и нотариален акт №50, , том I, рег. 

№1794, дело №153 от 12.10.2000г., вписани СВ на РС-Златоград учредява в полза 

на община Неделино безвъзмездно право на строеж върху 107 кв.м поземлен имот 

с идентификатор 51319.503.199 за  строителството на „Подпорна стена над ул. 

„Иван Вазов“ ос.т. 482-486 по плана на гр. Неделино, обл. Смолян“ 

 

1.2.Борислав Маринов Паналов, Нели Руфаилова Паналова, Таня Маринова 

Паналова и Елка Маринова Паналова, собственици на поземлен имот с 

идентификатор 51319.503.217, видно от скица №15-42299/18.01.2022г.,нотариален 

акт №81, том I, рег. №118, дело №38 от 31.03.2015г. и нотариален акт №82, , том I, 

рег. №119, дело №39 от 31.03.2015г., вписани СВ на РС-Златоград да учредяват в 

полза на община Неделино безвъзмездно право на строеж върху 69 кв.м поземлен 

имот с идентификатор 51319.503.217 за  строителството на „Подпорна стена над ул. 

„Иван Вазов“ ос.т. 482-486 по плана на гр. Неделино, обл. Смолян“ 

 

2. Дава съгласие на Община Неделино да придобие обект:  Подпорна стена над ул. 

„Иван Вазов“ ос.т. 482-486 по плана на гр. Неделино, обл. Смолян“ след 

изгражденето. 

 

Приложения: Молба с вх.№ 93-00-163/03.02.2022г.от Нели Руфаилова Паналова; 

Нот.акт№43/2015г.;Скица№15-42286/18.01.2022г. и  Молба с вх.№ 93-00-

163/03.02.2022г. от Серафим Райчев Паналов; Нот.акт№121/2000г. Скица№15-

42286/18.01.2022г. 

 

 

               

 

                БОЯН КЕХАЙОВ 

                Кмет на община Неделино 
 

 

                 Съгласувал: 

                 Захаринка Петрова  

                 Директор на дирекция „ФСД,ФСД ,Б,ЧР, 

                МДТ И АОП,той и гл.счетоводител 

 

               Изготвил : 

               Гл.експерт „ОбС“                           

               Марияна Дуганова 

 


