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Изх. № ………………….. / …………..2021 г. 

 
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

от  

БОЯН КЕХАЙОВ - Кмет на Община Неделино 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Със заявление с вх.№93-00-335 от 05.02.2021г. от Кина Асенова Юлдашева, Митко 

Асенов Йорданов и Асен Асенов Йорданов е внесено искане за одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на УПИ I, УПИ 

II, УПИ III и улична регулация, кв.15 по плана на гр. Неделино. 

С внесеният проект за изменение на Подробен устройствен план ПУП-ПРЗ се 

променя дворищна регулация, образуват се нови УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ V, УПИ VI, 

УПИ VII (УПИ за ниско жилищно строителство), кв.15 и се променя уличната регулация, 

като към УПИ VII се включва част от улична регулация с площ 47,0 кв.м. Отреждат се 

нови урегулирани поземлени имоти, както следва: 

УПИ I, кв.15 с площ 389 кв.м. 

УПИ II, кв.15 с площ 371 кв.м. 

УПИ III, кв.15 с площ 378 кв.м. 

УПИ V, кв.15 с площ 378 кв.м. 

УПИ VI, кв.15 с площ 371 кв.м. 

УПИ VII, кв.15 с площ 274 кв.м. 

Параметрите на застрояване са: Устройствена зона „Жм“, П застр. – 60 %; 

Кинт.=1,2 свободно и свързано застрояване; К корниз до 10,00м. 

Заявлението е разгледано на общински експертен съвет по устройство на 

територията по т.1.5 от Протокол №2 от 16.02.2021г. В тази връзка предлагам следния 

проект за 

РЕШЕНИЕ: 

На основание: чл. 15, ал. 3 и ал.5 от Закон за устройство на територията,  чл.62, 

ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Неделино,  

РЕШИ: 

1. Дава предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план – 

План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на гр. Неделино, одобрен със Заповед  РД-

23/12.01.1987г.на председателя на ОНС Смолян. 

С внесения проект се променя дворищна регулация, образуват се нови УПИ I, 

УПИ II, УПИ III, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII (УПИ за ниско жилищно строителство), кв.15 

и се променя уличната регулация, като към УПИ VII се включва част от улична регулация 

с площ 47,0 кв.м. Обособяват се нови урегулирани поземлени имоти, както следва: 

УПИ I, кв.15 с площ 389 кв.м. за ниско жилищно строителство 

УПИ II, кв.15 с площ 371 кв.м. за ниско жилищно строителство 

УПИ III, кв.15 с площ 378 кв.м. за ниско жилищно строителство 

УПИ V, кв.15 с площ 378 кв.м. за ниско жилищно строителство 

УПИ VI, кв.15 с площ 371 кв.м. за ниско жилищно строителство 

УПИ VII, кв.15 с площ 274 кв.м. за ниско жилищно строителство 
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Параметрите на застрояване са: Устройствена зона „Жм“, П застр. – 60 %; 

Кинт.=1,2 свободно и свързано застрояване; К корниз до 10,00м. 

Обособява се УПИ VII, кв.15 за ниско жилищно строителство с площ 274 кв.м., 

като към УПИ VII, кв.15 се включват 47,0 кв.м. общинска собственост – част от улична 

регулация. 

Изменението да се реализира чрез изготвянето, процедирането и одобряването  на 

ПУП-ПРЗ, по смисъла на чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ по ред и начин, уредени в същия закон. 

2. Имуществените взаимоотношения между община Неделино и собствениците на 

УПИ VII, кв.15 по кадастрален план на гр. Неделино, след влизане в сила на ПУП-ПРЗ по 

т.1 от настоящото решение, да бъдат уредени чрез сключване на договор, по силата на 

който последните да придобият собствеността върху приобщената площ към 

новообразувано УПИ VII, кв.15 по плана на гр. Неделино. 

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост се определят цени, 

както следва: 

За частта от 47,0 кв.м приобщена към УПИ VII, кв.15 от улична регулация, 

предмет на ПУП-ПРЗ по т.1 от настоящото решение, в размер на 329,00 лева без ДДС.   

3. Упълномощава Кмета на Община Неделино да сключи предварителен договор 

за продажба на общинския имот, описан в т.1 и т.2 със собствениците на УПИ VII, кв.15 

след влизане в сила на настоящото решение. 

4. След влизането в сила на заповедта на Кмета на Община Неделино за 

одобряване на ПУП-ПРЗ по т.1 и т.2, упълномощава Кмета на Община Неделино да 

сключи окончателен договор за продажба на общински имот със собствениците на УПИ 

VII, кв.15. 

5. В случай, че изменението на ПУП-ПРЗ по т.1 и т.2 не влезе в сила, шест месеца 

след сключването на предварителния договор, да се извърши нова оценка от лицензиран 

оценител, като Общински съвет гр. Неделино определя нова пазарна цена, въз основа на 

която се сключва окончателния договор за уреждане на имуществените взаимоотношения 

между Община Неделино и собствениците на УПИ VII, кв.15 по плана на гр. Неделино.  

6. Всички разходи по изготвяне на ПУП-ПРЗ и неговото процедиране са за сметка 

на собствениците на УПИ VII, кв.15 по плана на гр. Неделино.  

7. Възлага на Кмета на Община Неделино изпълнението на настоящото решение.  

 

Приложения: Заявление с вх. №93-00-335 от 05.02.2021г.; Извлечение от Протокол 

2/16.02.2021г. от ОЕСУТ; ПУП - ПРЗ; Експертна оценка от 02.07.2021г., изготвена от 

Борислав Николов – лицензиран оценител. 

 

 

С уважение,  

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино   


