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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 51319.503.175, 51319.503.237 и 

51319.503.236 да учредят безвъзмездно право на строеж в полза на община Неделино за 

строителство на „Свлачище на ул. „Иван Вазов“ между  ос.т. 117 и ос.т. 118 по плана на гр. 

Неделино, обл. Смолян“. 

 

               УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

С решение на междуведомствена комисия община Неделино е финансирана за  

строителството на подпорна стена на ул. „Иван Вазов“ между ос.т. 117 и ос.т. 118 по плана на 

гр. Неделино, обл. Смолян. Проектът цели да се укрепи срутващ се скат, намиращ се северно от 

улицата. Укрепването на ската ще предотврати следващи прекъсвания на транспортното 

обслужване към квартала. 

 

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 който собствениците на поземлени имоти с 

идентификатори 51319.503.175, 51319.503.237 и 51319.503.236 да учредят безвъзмездно, в полза 

на община Неделино правото на строеж за укрепване  на Свлачище на ул. „Иван Вазов“ между 

ос.т. 117 и ос.т. 118 по плана на гр. Неделино, обл. Смолян“, както следва: 

1. Мирослав Стоянов Тошков,  Росица Стефанова Кехайова и Асен Стефанов 

Стоянов, собственици на поземлен имот с идентификатор 51319.503.175, вписани като 

съсобственици на  имот с идентификатор 51319.503.175 да учредят в полза на община 

Неделино безвъзмездно право на строеж върху 153 кв.м поземлен имот с 

идентификатор 51319.503.175 за  строителството на „Подпорна стена на ул. „Иван 

Вазов“  между ос.т. 117 и ос.т. 118 по плана на гр. Неделино, обл. Смолян“. 

2. Младен Йорданов Стоянов, Румен Йорданов Стоянов, Минка Йорданова 

Кисьова, в качеството си на наследници на Йордан Иванов Стоянов- съсобственици 

на поземлен имот с идентификатор 51319.503.237 да учредят в полза на община 

Неделино безвъзмездно право на строеж върху 185 кв.м от поземлен имот с 

идентификатор 51319.503.237 за  строителството на „Подпорна стена на ул. „Иван 

Вазов“  между ос.т. 117 и ос.т. 118 по плана на гр. Неделино, обл. Смолян“. 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg


3. Боян Йорданов Георгиев и Елена Йорданова Георгиева, в качеството си на 

наследници на Йордан Борисов Гоергиев – съсобтвеници в имот 51319.503.236 да 

учредят в полза на община Неделино безвъззмездно право на строеж върху 7 кв.м.  от 

поземлен имот с идентификатор 51319.503.236 за за  строителството на „Подпорна 

стена на ул. „Иван Вазов“  между ос.т. 117 и ос.т. 118 по плана на гр. Неделино, обл. 

Смолян“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 


