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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 : Учредяване на безвъзмездно право на строеж, за изграждане на 

обект:“Подпорна стена в УПИ III, кв.90 с идентификатор по кадастралната карта 

51319.503.362, със засегнат участък от 35 кв.м.  при  ул. „Катя Ванчева“ с ос.т.619-620 по 

плана на гр.Неделино в полза на община Неделино. 

 

               УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,                  

 

     В деловодството на община Неделино е постъпила Молба с вх.№93-00-

239/22.02.2022г.,с която собственикът на УПИ III,кв.90 по ПУП на гр.Неделино с идентификатор 

51319.503.362 по кадастралната карта изразява готовност да учреди безвъзмездно в поза на 

община Неделино право на строеж на предвидената подпорна стена. 

В гр. Неделино е предвидено изграждане на  обект:“Подпорна стена в УПИ III, кв.90 с 

идентификатор по кадастралната карта 51319.503.362,  при  ул. „Катя Ванчева“ с ос.т.619-620 по 

плана на гр.Неделино, с възложител Община Неделино със засегната площ 35 кв.м. и община 

Неделино да придобие изградената след изпълнението подпорна стена в УПИ III,кв.90 по ПУП 

на гр.Неделино с идентификатор 51319.503.362 по кадастралната карта. 

На основание чл.140, ал.2 от ЗУТ е изадена виза за проектиране с №93/03.06.20г. от Главният 

архитект на Община Неделино, която важи за инвестиционно проектиране на подпорна стена и 

верикална планировка в УПИ III,кв.90 по ПУП на гр.Неделино с идентификатор 51319.503.362 

по кадастралната карта по посочените ограничителни линии, цифри и текст при устройствени 

показатели: максимална височина до 3.6м.;максимална плътност на застрояване 

60%;максимален коефициент на интензивност 1.2; максимален процент на озеленяване 40%. 

Подпорната стена попада в УПИ III ,кв.90 по ПУП на гр.Неделино с идентификатор 

51319.503.362 по кадастралната карта с площ на целия имот-1199.00кв.м., със засегната площ 

35кв.м. 

За УПИ III,кв.90 по ПУП на гр.Неделино с идентификатор 51319.503.362 по кадастралната карта 

има Договори за покупко-продажба с №15/16.03.2007г. и №4/14.02.2017г.,съгласно които 

собственик е Шина Горанова Кавърмова. 

Предвид гореизложеното за използване на предоставената възможност за изграждане на 

подпорна стена в УПИ III ,кв.90 по ПУП на гр.Неделино с идентификатор 51319.503.362 по 

кадастралната карта.,с което ще се осигури и повиши нивото на защита при наводнения с 

дългосрочен ефект и подход и достъп до построените жилища поради голяма денивилация от 

ул.“Катя Ванчева към УПИ III ,кв.90 по ПУП на гр.Неделино с идентификатор 51319.503.362 по 

кадастралната карта , целесъобразно лицето Шина Горанова Кавърмова да учреди безвъзмездно 

право на строеж, в полза на община Неделино за изграждане на подпорната стена. 

 

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

 

С цел реализиране на проект  :“Подпорна стена в УПИ III, кв.90 с идентификатор по 

кадастралната карта 51319.503.362,  при  ул. „Катя Ванчева“ с ос.т.619-620 по плана на 

гр.Неделино с което ще се осигури и повиши нивото на защита при наводнения с дългосрочен 

ефект и подход и достъп до построените жилища поради голяма денивилация от ул.“Катя 

Ванчева към УПИ III ,кв.90 по ПУП на гр.Неделино с идентификатор 51319.503.362 по 

кадастралната карта ,предвид обществената значимост за изграждане на обекта на основание 

чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  , чл.34,ал.1 от ЗОС и чл.182, ал.1  от ЗУТ,  

 

РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие на Кмета на община Неделино да сключи договор за учредено право на 

строеж по реда чл.34,ал.1 от ЗОС и чл.182, ал.1  от ЗУТ,  с който собственикът на  УПИ III, кв.90 

с идентификатор по кадастралната карта 51319.503.362 да учреди безвъзмездно, в поза на община 

Неделино правото на строеж за строителството на „Подпорна стена,  при  ул. „Катя Ванчева“ с 

ос.т.619-620 по плана на гр.Неделино както следва: 

Шина Горанова Кавърмова собственик на УПИ III ,кв.90 по ПУП на гр.Неделино с 

идентификатор 51319.503.362 по кадастралната карта видно от Договори за покупко-продажба с 

№15/16.03.2007г. и №4/14.02.2017г. учредява в полза на община Неделино безвъзмездно право 

на строеж върху 35 кв.м.в УПИ III ,кв.90 по ПУП на гр.Неделино с идентификатор 51319.503.362 

по кадастралната карта за  строителството на „Подпорна стена при  ул. „Катя Ванчева“ с ос.т.619-

620 по плана на гр.Неделино 

2. Дава съгласие на Община Неделино да придобие обект“ Подпорна стена при  ул. „Катя 

Ванчева“ с ос.т.619-620 по плана на гр.Неделино след изграждането по посочените 

ограничителни линии, цифри и текст при устройствени показатели: максимална височина до 

3.6м.;максимална плътност на застрояване 60%;максимален коефициент на интензивност 1.2; 

максимален процент на озеленяване 40%. с площ на целия имот-1199.00кв.м., със засегната площ 

35кв.м. 

 

Приложение: Молба с вх.№93-00-239/22.02.2022г.; Виза за проектиране с №93/03.06.20г. 

Договори за покупко-продажба с №15/16.03.2007г. и №4/14.02.2017г 

 

Забележка:Във връзка с гореизложеното ще бъде приложена и Скица от Кадастралната карта 

по плана на  гр.Неделино на въпросния имот до насроченото редовно заседание на Общински 

Съвет- Неделино на 28.02.2022г. 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

Съгласувал: 

Захаринка Петрова  

Директор на дирекция „ФСД,ФСД ,Б,ЧР, 

МДТ И АОП,той и гл.счетоводител 

 

Изготвил : 

Гл.експерт „ОбС“                           

Марияна Дуганова 


