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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 :Продажба на земя-частна общинска собственост по чл.35, ал.3 от 

ЗОС 

 

 

          УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

          Постъпило е Заявление от Райна Стефанова Русева с вх.№93-00-

1755/28.10.2022г.за закупуване на поземлен имот с идентификатор 51319.501.133 

по Кадастралната карта на гр.Неделино,одобрена със Заповед №РД-18-

75/19.11.2021г. на Изпълнителния Директор на АГКК-гр.София(с номер от 

предходен план УПИ V, кв.27 по ПУП на гр.Неделино от 1987г)  

          Към заявлението са приложени Заповед за ОПС №161/20.08.1979г. 

;Видоизменена Заповед за ОПС№20/20.05.1981г.;Разрешително за 

строеж№50/22.06.1976г.;Протокол за дадена строителна линия и ниво 

№42/21.06.1976г.;Виза за проектиране от 25.05.1976г. 

Поземлен имот с идентификатор 51319.501.193е с площ 454.00кв.м. и е актуван с 

Акт за частна общинска собственост №1384/29.07.2022г. 

        От приложените документи към заявлението са налице предпоставките на чл. 

35,ал.3 от ЗОС. Продажбата на земя-частна общинска собственост, на собственика 

на законно построена върху нея сграда се извършва от Кмета на общината без търг 

или конкурс по реда , определен в Наредба №2 за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр. Неделино. 

       

 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, 

чл. 35,ал.3 от ЗОС , във връзка с чл.47,ал.3 от Наредба №2реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, реши: 

 

        1.Определя Райна Стефанова Русева с  адрес:гр.Неделино, общ.Неделино, 

обл.Смолян, ул.„Първи май“№56 за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ 

ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ, представляваща поземлен имот с идентификатор 

51319.501.133 по Кадастралната карта на гр.Неделино,одобрена със Заповед 

№РД-18-75/19.11.2021г. на Изпълнителния Директор на АГКК-гр.София( с номер 

от предходен план УПИ УПИ V, кв.27 по ПУП на гр.Неделино от 1987г), с площ 

на целия имот 484.00 кв.м., при придобито и реализирано право на строеж на 

жилищна сграда. 

 Имота е актуван с акт за частна общинска собственост №1392/02.11.2022г. 

        2. Одобрява пазарна оценка и определя цена в размер на 3 388, съгласно 

оценка на независим оценител. 

        3.Упълномощава Кмета на община Неделино да издаде заповед за продажба 

на имота по т.1 от настоящето решение и сключи договор за продажба. 

 

Приложение : Заявление с  вх. №93-00-1755/28.10.2022г; Акт за частна общинска 

собственост №1392/02.11.2022г.;Пазарна оценка;Скица;Удостовороние за 

наследници от 03.11.2022г.;Заповед за ОПС №161/20.08.1979г.             

;Видоизменена Заповед за ОПС№20/20.05.1981г.;Разрешително за 

строеж№50/22.06.1976г.;Протокол за дадена строителна линия и ниво 

№42/21.06.1976г.;Виза за проектиране от 25.05.1976г. 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

 

Съгласували:                                                                       

Захаринка Петрова                                                              

Директор на дирекция „ФСД, ,Б,ЧР,МДТ И АОП 

,той и гл.счетоводител 

 

арх. Димитър Стефанов                                          

Директор на дирекция“СБТ“                      

 

                                                                               

Ивет Дуганова 

Юрисконсулт по ОбА                                             

 

Изготвил : 

Марияна Дуганова 

Гл.експерт „Об.С, 


