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До 

Общински съвет 

Смолян 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

  

от Николай Тодоров Мелемов - 

Кмет на Община Смолян 

 

Относно: Разрешение за изработване на Проект за частично 

изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за улична 

регулация /ПУР/  на част от улица „Добруджа” в обхват от осова точка 

/о.т./ 1899, през о.т.1890, о.т.1891, о.т.1741, о.т.1742, о.т.1894, о.т.1895, 

о.т.1808, о.т.1809, о.т.1810, о.т.2440, о.т.2813, о.т.1812, о.т.3103 до о.т. 3104 

между кв.182, кв.183,  кв.185 и кв.173 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян  

 

 
УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 

 Улица „Добруджа” има участъци, които са разкрити и заснети в 

кадастралната карта, но не са съобразени с действащата улична регулация. 

За да се извърши благоустрояване на улица „Добруджа“ е необходимо да 

се извърши промяната на подробен устройствен план /ПУП/ – план за 

улична регулация /ПУР/ да се съобрази максимално с теренните условия и 

съществуващата разкрита улица на място. Да се спазят устройствените, 

строителните, санитарните, техническите, технологичните и 

противопожарните правила, норми и нормативи. подробен устройствен 

план /ПУП/ - план за улична регулация /ПУР/ да бъде изготвен върху 

комбинирана скица /извадка от кадастралната карта на СККК Смолян с 

нанесена действаща регулация от Община Смолян и актуална 

геодезическа основа.  ПУП – ПУР да бъде съобразен със ЗУТ, Наредба №7 

от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за 

обема и съдържанието на устройствените схеми и планова и Наредба № 2 

от 29.06.2004 год. за планиране и проектиране на комуникационно – 

транспортните системи на урбанизираните територии.         

            Проектът за частично изменение на подробен устройствен 

план /ПУП/ - план за улична регулация /ПУР/  на част от улица 

„Добруджа” в обхват от осова точка /о.т./ 1899, през о.т.1890, о.т.1891, 

о.т.1741, о.т.1742, о.т.1894, о.т.1895, о.т.1808, о.т.1809, о.т.1810, о.т.2440, 

о.т.2813, о.т.1812, о.т.3103 до о.т. 3104 между кв.182, кв.183,  кв.185 и 

кв.173 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян е разгледан от общински 
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експертен съвет по устройство на територията с Протокол №23 от 

20.06.2018 год. ОЕСУТ  предлага на компетентния орган да разреши 

частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за 

улична регулация /ПУР/  на част от улица „Добруджа” в обхват от осова 

точка /о.т./ 1899, през о.т.1890, о.т.1891, о.т.1741, о.т.1742, о.т.1894, 

о.т.1895, о.т.1808, о.т.1809, о.т.1810, о.т.2440, о.т.2813, о.т.1812, о.т.3103 до 

о.т. 3104 между кв.182, кв.183,  кв.185 и кв.173 по плана на гр. Смолян, кв. 

Смолян. 

            Поради необходимостта от кратки срокове за реализацията на 

проекта улица „Добруджа” е необходимо същият да бъде включен в 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2018 година“ за обект от първостепенно 

значение за Община Смолян. 

         С Решение № 658/21.12.2017 година Общински съвет Смолян 

е приел „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2018 година“.  

Във връзка с реализирането на : „Проект за частично 

изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за улична 

регулация /ПУР/ на част от улица „Добруджа” в обхват от осова точка 

/о.т./ 1899, през о.т.1890, о.т.1891, о.т.1741, о.т.1742, о.т.1894, о.т.1895, 

о.т.1808, о.т.1809, о.т.1810, о.т.2440, о.т.2813, о.т.1812, о.т.3103 до о.т. 3104 

между кв.182, кв.183,  кв.185 и кв.173 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян“ 

е необходимо да бъде допълнена Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година  в 

частта на „Обекти от първостепенно значение, съгласно § 5 ДР на 

ЗУТ”, както следва: т.4. Обекти от първостепенно значение съгласно 

§ 5 ДР на ЗУТ, IІ. Други обекти от първостепенно значение за 

Община Смолян, допълва: т.13. Обект: улица „Добруджа”. 

 

  Съгласно чл. 156а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) от ЗУТ, след 

допускане/възлагане изработването на подробен устройствен план за 

изграждане на национален обект или на общински обект от 

първостепенно значение всички органи и лица извършват 

административно обслужване или съгласуване по този закон в 

срокове, с една втора по-кратки от предвидените. 

 

Съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК Допуска предварително 

изпълнение на Решението. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 

135, ал.3 от ЗУТ, чл. 128, ал.1 от ЗУТ,  чл.156а от ЗУТ, чл.8, ал.9 от 

ЗОС и чл.60, ал.1 от АПК, предлагам Общински съвет Смолян да 

вземе следното      
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              Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Разрешава изработването на: „Проект за частично 

изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за улична 

регулация /ПУР/ на част от улица „Добруджа” в обхват от осова точка 

/о.т./ 1899, през о.т.1890, о.т.1891, о.т.1741, о.т.1742, о.т.1894, о.т.1895, 

о.т.1808, о.т.1809, о.т.1810, о.т.2440, о.т.2813, о.т.1812, о.т.3103 до о.т. 3104 

между кв.182, кв.183,  кв.185 и кв.173 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян“.  

 

       Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да 

отговаря на изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и 

съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 8 за 

правила и норми за разполагане на технически проводи и 

съоръжения и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи 

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с 

актуална скица от кадастралната карта на гр. Смолян и скица от с 

нанесена регулация от Община Смолян, изработени в М 1:500. 

 

          2. Допълва Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година“, 

приета с Решение № 658/21.12.2017 година Общински съвет Смолян 

в частта на т. 4. Обекти от първостепенно значение, съгласно § 5 ДР 

на ЗУТ, както следва: 

Допълва раздел IІ –Пътища и улици, а именно: 

 т. 14 Обект: Улица „Добруджа”“.   

 

          3. Съгласно чл. 156а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) от ЗУТ,  след 

допускане/възлагане изработването на подробен устройствен план за 

изграждане на национален обект или общински обект от 

първостепенно значение всички органи и лица извършват 

административно обслужване или съгласуване по този закон в 

срокове, с една втора по-кратки от предвидените. 

 4. Допуска предварително изпълнение на Решението на 

основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

       
            

Вносител : 

Николай Мелемов 
Кмет на община Смолян 


