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Изх. № 05-00-133/10.11.2020г. 

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД   НЕДЕЛИНО 

 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

от  
БОЯН КЕХАЙОВ - Кмет на Община Неделино 

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план -  План за регулация на УПИ   
XXVII, XXVIII,  XXVI от  кв.2 и УПИ II,  УПИ   III-за озеленяване от кв.3 по плана  на с. 
Средец, общ. Неделино. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Във връзка Заявление с вх.№ 08-01-38/10.11.2020г. за одобряване на Подробен 

устройствен план -  в обхват на УПИ   XXVII, XXVIII,  XXVI от  кв.2 и УПИ II,  УПИ   III-за 

озеленяване от кв.3 по плана  на с. Средец   от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино и  

приложени: Становище   на главен архитект по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ, ведно със Заповед 

№451/10.11.2020г. по чл.135, ал.3, от ЗУТ на Кмета на Община Неделино,  Решение на 

Общински експертен съвет по устройство на територията т.1.1 по Протокол №5/13.11.2020г., и  

на основание чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 и чл.62, ал.9 от Закона за 

устройство на територията, предлагам следното предложение за  

РЕШЕНИЕ: 

На основание  чл.21 ал. 1   т.11  и т.23  от ЗМСМА, Общински съвет гр. Неделино, във 

връзка със Заявление с вх.№ с вх.№ 08-01-38/10.11.2020г.  за изменение на Подробен 

устройствен план -  в обхват на УПИ   XXVII, XXVIII,  XXVI от  кв.2 и УПИ II,  УПИ   III-за 

озеленяване от кв.3 по плана  на с. Средец   от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино и  

приложени: Становище   на главен архитект по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ, ведно със Заповед 

№451/10.11.2020г. по чл.135, ал.3, от ЗУТ на Кмета на Община Неделино,  Решение на 

Общински експертен съвет по устройство на територията т.1.1 по Протокол №5/13.11.2020г., и  

на основание чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6  и чл.62, ал.9 от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет гр. Неделино 

 

 

 



ОДОБРЯВА 

Подробен устройствен план -  План за регулация на УПИ   XXVII, XXVIII,  XXVI от  

кв.2 и УПИ II,  УПИ   III-за озеленяване от кв.3   по плана на с. Средец, община Неделино.  

С изменението се променя уличната регулация между кв.2 и кв.3 . 

Площ на новообразувани УПИ: 

-  за кв.2 -УПИ XXVIII - 680,89кв.м, УПИ XXVII- 520,14кв.м 

- за кв.3, УПИ II - 741,35кв.м, УПИ III - 1197,12кв.м 

Настоящата Решение да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14- дневен срок след получаването и 

чрез ОбА гр. Неделино пред Административен съд гр. Смолян. 

 

  

 

 

 БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

Изготвил: 

арх. Димитър Стефанов 

Директор Дирекция „СБТ” и гл. архитект 

 


