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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 : Заявление от Николай Димитров Марангозов с вх.№93-00-

1269/22.08.2022г. за закупуване на Поземлен имот с идентификатор 

51319.502.395 чрез публичен търг с тайно наддаване. 

 

        

       УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

       Постъпило е Заявление от Николай Димитров Марангозов с вх.№93-00-

1269/22.08.2022г. с адрес: гр.София, кв.Манастирски ливади, ул.„Иван 

Сусанин №42 Б, ет.1, ап.6 за закупуване на Поземлен имот с идентификатор 

51319.502.395 (с № от предходен план УПИ III, кв.109 по ПУП на гр. 

Неделино). Имота е незастроен и е актуван с Акт за частна общинска 

собственост №1391/02.11.2022г. 

Поради необходимостта от финансови средства за подобряване на 

икономическото състояние на Община Неделино, и заявения интерес за 

участие в бъдеща открита процедура за продажба на имота, 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.1 от ЗОС и чл.59,ал.1 от Наредба №2реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, реши: 

 

1. Дава съгласие да бъде извършена продажба чрез публичен търг с 

тайно наддаване на общински недвижим имот, представляващ 

Поземлен имот с идентификатор 51319.502.395 (с № от предходен 

план УПИ III, кв.109 по ПУП на гр. Неделино), с площ 762.00 кв.м.  

Имота е актуван с Акт за частна общинска собственост 

№1391/02.11.2022г. 

2. Одобрява пазарна оценка и определя първоначална тръжна цена на 

имота в размер на 5 334.00, съгласно оценка на независим оценител. 

3. Упълномощава Кмета на община Неделино осъществяването на 

всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 

извършване на разпоредителната сделка. 

Приложение : Заявление с вх .№93-00-1269/22.08.2022г.; Акт за 

частна общинска собственост 1391/02.11.2022г.;Пазарна 

оценка;Скица  

 

 

 

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“ 


