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Изх. № ………………./………..2020 г. 

  

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД   НЕДЕЛИНО 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
от  

БОЯН КЕХАЙОВ - Кмет на Община Неделино 

 

Относно: Разрешаване изработване на  ПУП – Парцеларен план и устройствена план 

схема за укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и 

колоездачна пътека в м. „Леден врис“, гр. Неделино. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Възникналите свлачищни процеси на туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден 

врис“, гр. Неделино бяха отразени в медиите още към м. август 2018г., вследствие, на което бе 

възложен оглед с писмо на МРРБ с изх. №03-02-114/02.08.2018г. От представено становище на 

„Геозащита“ ЕООД – клон Перник с изх. №202/22.08.2018г. са констатирани три свлачищни 

участъка под общ с идент. № SML18.51319-09 по Регистъра на свлачищата в Република 

България.  

Свлачищата са предизвикали нарушаването на терени в УПИ VII-1245 и УПИ VIII-1172, 

кв.112, като е засегната и двуетажна жилищна сграда, нарушен и засегнат е и участък от 

туристическа и колоездачна пътека гр. Неделино- местност „Леден врис“, налице е реална 

опасност от катастрофално развитие на геодинамичните процеси в района, като застрашени 

остават повече от 12 дка урбанизирани жилищни и производствени територии и над 4 дка 

земеделски и горски площи.  

В резултат на представено становище на „Геозащита“ ЕООД – клон Перник с изх. 

№202/22.08.2018г. и на препоръки с писмо на МРРБ с изх №03-02-114/30.08.2018г. бяха дадени 

указания община Неделино спешно за предприеме мерки за отстраняването на причини, 

оказващи влияние върху геодинамичните процеси, както и да възложи изработването на 

инвестиционни проекти за укрепителни и отводнителни мероприятия на база извършените 

проучвателни работи. 

В тази връзка община Неделино възложи изработване на технически инвестиционен 

проект за укрепване на активно свлачище с идент. № SML18.51319-09 по Регистъра на 

свлачищата в Република България и  проект на ПУП – Парцеларен план и устройствена план 

схема в обхват на предвидените строежи. 

В тази  връзка предлагам  Общински съвет да обсъди и приеме следният проект за  

 

РЕШЕНИЕ: 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, и чл. 124а,  ал. 1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110 ал.1, т.5 от ЗУТ, общински 

съвет гр. Неделино,  
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РЕШИ: 

1. Разрешава изработване на  ПУП – Парцеларен план и устройствена план схема за 

укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека 

в м. „Леден врис“, гр. Неделино 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 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 

 - ПИ №1372 по кадастрален и регулационен план на гр. Неделино 

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

- улична регулация на ул. „Шина Андреева“ от ос.т.948 до ос.т.662 по 

кадастрален и регулационен план на гр. Неделино 

2. Одобрява задание за изработване на ПУП –Парцеларен план и устройствена план 

схема за укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и 

колоездачна пътека в м. „Леден врис“, гр. Неделино. 

Във връзка разпоредбите на чл.124б, ал.2, настоящото решение да се  разгласи с 

обявление, което се постави на определените за това места в сградата на общината, да се 

публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник. 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящото решение  не подлежи на оспорване. 

 

Приложения: ПУП- Парцеларен план; Задание за изработване на ПУП- Парцеларен 

план. 

 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино   

 

 

Изготвил: 

арх. Димитър  Стефанов 

Директор дирекция „СБТ“ и гл. 

архитект на община Неделино 
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