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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 възмездно придобиване право на собственост чрез сключване на 

договори за покупко-продажба и / или откриване производство по отчуждаване на проектен 

Поземлен имот №006967, образуван след делба на ПИ№004227 в землището на гр. Неделино, 

м. „Саатева чука“ в полза на Община Неделино за изграждане на общински обект от 

първостепенно значение „Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на 

туристическа и колоездачна пътека в местност „Леден врис“ гр. Неделино“. 

 

 

 

               УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

                  

               Община Неделино има намерение да придобие в своя полза  възмездно правото на 

собственост на проектен Поземлен имот №006967, образуван след делба на ПИ№004227 в 

землището на гр. Неделино, м. „Саатева чука“ въз основа на решение на Общинския съвет чрез 

закупуване на недвижимия имот.  

              Проектен ПИ №006967 се намира в землище гр.Неделино с ЕКАТТЕ:51319, Общ. 

Неделино, обл.Смолян, м. „Саатева чука“с площ 1.819дка., с НТП : Нива, категория: Осма,  

собственост на наследниците на Осман Мехмедов Карахаджов образуван след делба на ПИ 

№004227 в землището на гр. Неделино с Рег.№388“, при граници на имота:ПИ №007317; ПИ 

№004933; ПИ№004226; ПИ№004933. 

               С решение №50/27.04.2020г. на Общински съвет гр. Неделино бе одобрен ПУП- 

Парцеларен план и устройствена план схема за изграждане на общински обект от 

първостепенно значение „Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на 

туристическа и колоездачна пътека в местност „Леден врис“ гр.Неделино“. 

              В обхвата на същия попада следния проектен поземлен имот: ПИ №006967, образуван 

след делба на ПИ №004227 в землището на гр. Неделино, м. „Саатева чука“.       

              Общият размер на паричните средства, необходими за обезщетяване на собствениците 

на проектен Поземлен имот ( ПИ) №006967, образуван след делба на ПИ №004227 в землището 

на гр. Неделино, съгласно пазарна оценка на независим оценител възлизат на 12 732.00лв. 

        В тази връзка предлагам  Общински съвет – гр. Неделино да разгледа и приеме следното: 
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ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ 

 

I. Общински съвет гр. Неделино на основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.1, т.12 от ЗМСМА 

, чл. 8, ал. 9, т. 4 и т.5  от ЗОС във връзка с чл.4 ,ал.3 от НРПУРОИ допълва Програмата за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година, като в част IV. 

Придобиване на нови имоти се създава т.4 и се допълва със следния имот: Проектен Поземлен 

имот №006967 в землище гр.Неделино с ЕКАТТЕ:51319, Общ.Неделино, обл.Смолян с площ 

1.819дка., с НТП : Нива, категория: Осма, образуван след делба на ПИ№004227 в землището на 

гр. Неделино, м. „Саатева чука“.      

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал. 1 и 2 от ЗОС във връзка с чл.7 ,ал.1 от 

НРПУРОИ -гр.Неделино, дава съгласие за възмездно придобиване правото на собственост от 

страна на Община Неделино на следния недвижим имот, собственост на  наследниците на 

Осман Мехмедов Карахаджов, съгласно преписка с Рег.№388 от 04.03.1992г., а именно: 

Проектен Поземлен имот №006967 в землище гр.Неделино с ЕКАТТЕ:51319, Общ.Неделино, 

обл.Смолян с площ 1.819дка., с НТП : Нива, категория: Осма, образуван след делба на 

ПИ№004227 в землището на гр. Неделино, м. „Саатева чука“, при граници на имота:ПИ 

№007317; ПИ№004933; ПИ№004226; ПИ№004933   

2. Одобрява пазарна оценка на независим оценител и определя цена за имота в размер на 

12 732.00лв. 

3.Цената за закупуването на имота определена по т.2 от настоящото решение да бъде заплатена 

на продавача със сключването на договора за покупко-продажба. 

4. Възлага на Кмета на Община Неделино да сключи договора за покупко-продажба на имота 

описан в т.1 от настоящето решение и извърши всички последващи действия, прилагайки 

разпоредбите на ЗОС и  НРПУРОИ. 

 

II. При отказ от страна на собствениците да сключат договор за покупко-продажба на Проектен 

ПИ №006967 в землище гр. Неделино, Общински съвет на основание чл.21, ал. 1, т.8 от 

ЗМСМА, чл.21, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение №50/27.04.2020г. на Общински съвет гр. 

Неделино с одобрен ПУП- Парцеларен план и устройствена план схема за изграждане на 

общински обект от първостепенно значение „Укрепване на регистрирани свлачищни участъци 

в района на туристическа и колоездачна пътека в местност „Леден врис“ гр.Неделино“,  дава 

съгласие Община Неделино да открие  процедура по принудително отчуждаване на следният 

поземлен имот: Проектен  Поземлен имот №006967 в землище гр.Неделино с ЕКАТТЕ:51319, 

Общ.Неделино, обл.Смолян с площ 1.819дка., с НТП : Нива, категория: Осма, образуван след 

делба на ПИ№004227 в землището на гр. Неделино, м. „Саатева чука“. 

Общ размер на паричните средства, необходими за обезщетяване на собствениците на 

гореописания имот възлизат на 12 732.00лв. 

На основание чл. 21, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС отчуждените за задоволяване 

на общински нужди имоти стават публична общинска собственост.  

III. Упълномощава Кмета на община Неделино да изпълни задълженията си за уведомяване 

на заинтересованите лица в случай , че откажат Община Неделино възмездно да придобие 

правото на собственост върху Проектен ПИ №№006967, съгласно чл.25, ал.1 от ЗОС,и да 

издаде заповеди за отчуждаване на имотите, съгласно чл.25, ал.2 от ЗОС, допускайки 

предварителното им изпълнение, както и извърши всички последващи съгласно закона 

действия. 

IV. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал. 

1 от Административнопроцесуалния кодекс. 

Мотиви: 

         Във връзка осигуряването на живота и здравето на гражданите и защита на 

особено важни държавни и обществени интереси, е необходимо съкращаване  

сроковете по административното производство за издаване на разрешение за строеж за 

укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и 

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

Предмет на решението е одобряването на подробен устройствен план - 

парцеларен план и устройствена план схема, с което се създава устройствена основа за 

предвидените геозащитни строежи. Това предопределя и особената важност от 

своевременното изграждане на строежа с оглед на обществените потребности. 

Допускането на предварително изпълнение на строежи за укрепването на 

свлачището е необходимо, с оглед изграждане на съоръжението преди настъпването на 



неблагоприятни геодинамичните процеси, климатични условия и проливни дъждове. 

От ненавременното изграждане на съоръжението биха могли да настъпят значителни и 

труднопоправими вреди.  

Изграждането на съоръженията е от изключително важно регионално значение, 

тъй като с него ще  се осигури геозащитата на урбанизирани жилищни и 

производствени територии и над 4 дка земеделски и горски площи, както и на 

туристическа и колоездачна пътека гр. Неделино- местност „Леден врис“. Касае се за 

строеж  със специфичен предмет – укрепване на активно свлачище с идент. № 

SML18.51319-09 по Регистъра на свлачищата в Република България. 

На основание чл. 60 ал. 5 от АПК  предварителното изпълнение може да се 

обжалва чрез пред Административен съд – Смолян в 3-дневен срок от съобщаването 

му.  
 

 

Приложение: Скица-Проект №Ф03787/15.01.2021г.; Експертна оценка от независим 

оценител-1бр;Удостоверение за наследници от 04.08.2020г.;Проект на имот №006967 от 

15.01.2021г. от 15.01.2021г. 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

 


