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Кмет на Община Смолян
ОТНОСНО: Промяна на действащия ПУП–ПРЗ за УПИ І-Озеленяване, УПИ ІІІ- Озеленяване
и ПИ 915.616, кв. 153а по плана на гр. Смолян .
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Настоящият проект представлява предложение за изменение на Подробен устройствен план –
План за регулация и застрояване за Урегулиран поземлен имот І-Озеленяване, УПИ ІІІ- Озеленяване
и поземлен имот с идентификатор 67653.915.616, кв. 153а по плана на гр. Смолян, вносителите С. М.
Р., С. М. Р., М. М. К., Е. М. К., Е. М. К. са собственици на поземлен имот с идентификатор
67653.915.616, участващ в УПИ І- Озеленяване, УПИ ІІІ- Озеленяване, кв. 153а по плана на гр.
Смолян, бул. България, съгласно Нотариален акт за признаване право на собственост върху
недвижим имот № 42, том VІІІ, рег. № 2300, дело 1473/2011 год. въз основа на което предложение
Кмета на Община Смолян да издаде разрешение, съгласно чл.135, ал.3 от ЗУТ.
С предложението за ПУП се засягат части от имоти публична общинска собственост, които се
присъединяват към новопредвиденият УПИ, който е върху изграден е градски колектор и се засягат
предвиждания за публични мероприятия/прекъсване на улица и премахване на паркоместа/.
След като предложението е разгледано и присъединяват на Общинският експертен съвет по
устройство на територията е представен протокол № 2/10.01.2018 г., с който е взето решение, че е
необходимо да се представи съгласие от Общински съвет Смолян, в качеството си на разпоредител с
общинската 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–ПРЗ за УПИ І- Озеленяване, УПИ
ІІІ- Озеленяване и поземлен имот с идентификатор 67653.915.616, кв. 153а по плана на гр. Смолян.
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