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Изх. № ……….. / …………..2020 г. 

  

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД   НЕДЕЛИНО 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

от  

БОЯН КЕХАЙОВ - Кмет на Община Неделино 

 

Относно: Определяне на обект  „Укрепване на регистрирани свлачищни участъци 

в района на туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден врис“ като общински обект от 

първостепенно значение по смисъла на §5, т.73 от ДР на ЗУТ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във връзка изграждането на укрепване на регистрирани свлачищни участъци в 

района на туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден врис“, Община Неделино е 

предприела учредяването на вещни права върху имотите засегнати от свлачището.  

С оглед на това и във връзка необходимостта от съкращаване сроковете за 

административното производство предлагам  Общински съвет да обсъди и приеме следният 

проект за  

 

РЕШЕНИЕ: 

На основание  чл.21 ал. 1   т.11  и т.23  от ЗМСМА и §5, т.73 от ДР на ЗУТ, 

Общински съвет гр. Неделино,  

  

РЕШИ: 

Определя обект: „Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на 

туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден врис“, гр. Неделино“ и свързаното с целта 

одобряване на подробен устройствени план – парцеларен план и устройствена план схема през 

поземлени имоти по картата за възстановена собственост на община Неделино: №004221, м. 

„Курията“, землище на град Неделино, обл. Смолян, №004222, м. „Курията“, землище на град 
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Неделино, обл. Смолян,№004226, землище на град Неделино, обл. Смолян, 004230, м. „Саатева 

чука“, землище на град Неделино, обл. Смолян, №004236, м. „Саатева чука“, землище на град 

Неделино, обл. Смолян, 004933 , землище на град Неделино, обл. Смолян, 004227, м. „Саатева 

чука“, землище на град Неделино, обл. Смолян, 007036, землище на град Неделино, обл. 

Смолян,  №005005, м. Ледин вриз“, землище на град Неделино, обл. Смолян,  ПИ №1172 по 

кадастрален и регулационен план на гр. Неделино,  №1372 по кадастрален и регулационен план 

на гр. Неделино, ПИ №1373 по кадастрален и регулационен план на гр. Неделино, регулация 

на ул. „Шина Андреева“ от ос.т.948 до ос.т.662 по кадастрален и регулационен план на гр. 

Неделино, като общински обект от първостепенно значение по смисъла на §5, т.73 от ДР на 

ЗУТ. 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино   

 

 

Изготвил: 

арх. Димитър  Стефанов 

Директор дирекция „СБТ“ и гл. 

архитект на община Неделино 

 


