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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 : Съгласие за сключване на договори по реда на чл.182, ал.1 от ЗУТ, с който 

собствениците на Поземлени имоти с идентификатори 51319.501.293,  51319.501.294 и 

51319.501.295 да учредят безвъзмездно право на строеж в полза на община Неделино за 

строителство на „Подпорна стена на ул. „Метакса Гугински“при  ос.т. 192 и  ос.т. 197“ – гр. 

Неделино. 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

В бюджета на община Неделино за 2022г са предвидени средства  проектиране, 

строителство и изпълнение на авторски надзор, разходи за строителен надзор по време на 

строителство за изграждане на подпорна стена на ул. "Метакса Гугински" при ос.т. 192 и ос.т. 

197 по плана на гр. Неделино, обл. Смолян. В проекта се дава решение за изграждане на нови 

бетонни и стоманобетонни облицовъчни стени по ул. ,„Метакса Гугински“ при ос.т. 192 и 

ос.т. 197. Целта е укрепване на ската под нарушен терен на имоти с идентификатор 

51319.501.293,  51319.501.294 и 51319.501.295, който е нарушен след изпълнен изкоп за 

направа на канализационен колектор. С проектът се предвижда фундииране на подпорните 

стени в засегнатите имоти, които са частна собственост.  

 

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ  

  

Общински съвет гр. Неделино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и чл.182, ал.1  

от ЗУТ,  

РЕШИ: 

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

строеж по реда на чл.182, ал.1 от ЗУТ , с които собствениците на поземлени имоти 

51319.501.293,  51319.501.294 и 51319.501.295 да учредят безвъзмездно, в полза на община 

Неделино правото на строеж за строителството на „„Подпорна стена на ул. „Метакса 

Гугински“ при  ос.т. 192 и  ос.т. 197“ – гр. Неделино, както следва: 

 

1.САШО ИВАНОВ ДАНЧИЛОВ, собственик на имот с идентификатор 51319.501.293, 

имащ площ 389 кв. м от правото на собственост, Нотариален акт № 49 том X дело 118 от 

07.07.1986г., издаден от РАЙОНЕН СЪД ГР. ЗЛАТОГРАД, учредява в полза на община Неделино 

безвъзмездно право на строеж върху 5кв.м. от поземлен имот с номер 51319.501.293 за 

строителството на „Подпорна стена на ул. „Метакса Гугински“ при  ос.т. 192 и  ос.т. 197“ – гр. 

Неделино. 

 

2. РОСЕН СТЕФАНОВ ЕМИЛОВ, БИСЕР  СТЕФАНОВ ЕМИЛОВ, РУМЕН 

СТЕФАНОВ ЕМИЛОВ съсобственици в 1/3 идеални части в имот 51319.501.294, площ 194 

кв. м от правото на собственост, Нотариален акт № 104 том II рег. 489 дело 155 от 
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05.09.2017г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА, учредява в полза на община 

Неделино безвъзмездно право на строеж върху 23кв.м. от поземлен имот с идентификатор 

51319.501.294 за строителството на „Подпорна стена на ул. „Метакса Гугински“ при  ос.т. 

192 и  ос.т. 197“ – гр. Неделино. 

3. НЕЛА АСЕНОВА МИЛЕКОВА, собственик на имот с идентификатор  

51319.501.295, площ 258 кв. м от правото на собственост, Нотариален акт №15 от 02.1984г. 

учредява в полза на община Неделино безвъзмездно право на строеж върху 5кв.м. от 

поземлен имот с идентификатор 51319.501.295 за строителството на „Подпорна стена на ул. 

„Метакса Гугински“ при  ос.т. 192 и  ос.т. 197“ – гр. Неделино. 

 

Приложения: Трасировъчни данни  актуални към 23.12.2022г., изготвени от лицензиран 

геодезист. 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 


