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О Б Я В Л Е Н И Е 
 

 Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, за Решение №868 
на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 16.07.2018 
год., протокол №40, с което се реши: 

 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. 
         Проектът  и Решението са изложени в приемна ”Устройство на  територията” 
Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12  
 

        Николай  Мелемов 
                  Кмет на Община Смолян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


