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ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” 
 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ УТ-080 

 

гр.Смолян 19.08.2019 година 

 

 
                      На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ /въз 

основа на фактически основания съдържащи се в Решение №1003 на Общински съвет  - 

Смолян, взето на заседанието му състояло се на 17.12.2018 год., Протокол №46 и 

обяснителна записка/, чл.59 ал.1 от ЗУТ, Решение №04 от 25.04.2019 год. за промяна 

предназначение на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на 

площадки и трасета за проектиране на  обекти в земеделски земи на МИНИСТЕРСТВО 

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, Областна Дирекция “Земеделие” - Смолян, Комисия 

по чл.17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ, чл.22 ал.1 от ЗОЗЗ, чл.32 ал.1 от ППЗОЗЗ,  чл.110 ал.1 т.1 от 

ЗУТ,  чл. 109 ал.1 т.1 от ЗУТ  и Решение №9 от Протокол №21 от 12.06.2019 год. на 

Общинският експертен съвет по устройство на територията,  

 

О  Д  О  Б  Р  Я  В  А  М  : 

 

                      Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност 

„Радино” и местност „Бяла река”, землище на с. Смилян. Урегулиране на поземлени 

имоти с идентификатори : 67547.5.51 и 67547.5.81 в местност „Радино” и  67547.5.79 в 

местност „Бяла река”,  с образуване на нов УПИ III – 221 база за отдих с ограничителна 

линия на застрояване и  указани  параметри на бъдещата застройка  в кв.107 в местност 

„Радино” и местност „Бяла река”, землище на с. Смилян. Предвиждане на улична 

регулация за обслужване на новообразувания УПИ,  по червено и синьо нанесеното на 

приложената към заповедта  скица и план за застрояване. 

                       Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян 

пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й. 

 

Николай Мелемов 

Кмет на община Смолян 

 


