
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр. СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 

ОТНОСНО: Промяна на действащия ПУП – присъединяване на част от улична регулация,           

кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във връзка с Решение № 553/27.07.2017 год. на Общински съвет Смолян с което не се дава 
съгласие за изменение на действащия  ПУП – УПИ ХІІІ-233 и УПИ ХІV-220 и улична регулация, 
кв.24 по плана на  с. Полковник Серафимово, общ. Смолян постъпила молба с вх. № 
ДЛ008603/14.09.2017 год. от „Сдружение за устойчиво развитие на село Полковник Серафимово“ и 
по настояване на инвеститора Ви предлагаме за повторно разглеждане на докладната 

записка по компетенция. 

Настоящият проект представлява предложение за изменение на действащата регулация на УПИ 

ХІІІ-233 и УПИ ХІV-220, кв.24 по плана на  с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, собственост на 

Пол Линкълн Джералд Уолидж и Ирма Чирона, съгласно  Нотариален акт за продажба на право на 

собственост на недвижим имот № 6, том ІІ, рег. № 1799, дело 152/2016 год. и Нотариален акт за 

продажба на право на собственост върху недвижим имот № 41, том ІІ, рег. № 2063, дело 176/2015 

год. въз основа на което предложение Кмета на Община Смолян да издаде разрешение, съгласно 

чл.135, ал.1 от ЗУТ. Регулационния план за имота е одобрен със Заповед  № 117/07.10.2005 год. на  

на Кмета на Община Смолян  и регулационни промени със Заповед № 160/1995 г., №34/2015, № УТ-

035/25.04.2016 год. с разработеният ПУП се прави промяна на плана за регулация, като се предвижда 

придаваема площ в размер на 118,60 кв.м. от улична регулация, публична общинска собственост. 

Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.11  

и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост  и чл. 134, ал.2, т.2 от ЗУТ  предлагам общински съвет да приеме следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

        1. Не дава съгласие за изменение на действащия  ПУП – УПИ ХІІІ-233 и УПИ ХІV-220 и 

улична регулация, кв.24 по плана на  с. Полковник Серафимово, общ. Смолян с цел запазване на 

настоящата улична регулация. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Николай Мелемов  

Кмет на Община Смолян    

 

 

 

 

 


