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До 
Общински съвет 
Смолян 
 
 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСК А 
  

от Николай Тодоров Мелемов - 
Кмет на Община Смолян 

 
Относно : Одобраване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване в курортно – туристическо ядро 
”Снежанка”, курортен комплекс Пампорово,  Община Смолян с 
урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 67653.447.703, 
67653.447.9 и на част от поземлени имоти с идентификатори : 
67653.447.70, 67653.447.705, 67653.447.73, 67653.447.74 и част от 
поземлен имот с идентификатор 67653.17.1  
 
 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
            Предлагам на Вашето внимание за одобряване по 
компетентност искане от „Пампорово”АД за одобряване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване с 
урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 67653.447.703, 
67653.447.9 и на част от поземлени имоти с идентификатори : 
67653.447.70, 67653.447.705, 67653.447.73, 67653.447.74 и и част от 
поземлен имот с идентификатор 67653.17.1 с образуване нов 
урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 703 за техническа 
инфраструктура с предвиждане на улична регулация в землището на 
гр. Смолян в курортно – туристическо ядро ”Снежанка”, курортен 
комплекс Пампорово,  Община Смолян. 
 
               С Решение №656 от Протокол №36/10.04.2014 год. и с 
Решение №1102 от Протокол №53/27.08.2015 год.  на Общинкси 
съвет Смолян е разрешено урегулиране на поземлени имоти с 
идентификатори 67653.447.703, 67653.447.9 и на част от поземлени 
имоти с идентификатори : 67653.447.70, 67653.447.705, 67653.447.73 
и 67653.447.74 с образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ 
I – 703 за техническа инфраструктура с предвиждане на улична 
регулация и урегулиране на част от поземлен имот с идентификатор 
67653.17.1, землището на гр. Смолян в курортно – туристическо ядро 
”Снежанка”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян със 
следните устройствени параметри за застрояване : устройствена зона 
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„Ти”, височина на застрояването  10 метра, плътност на 
застрояването 60%, озеленяване 40%, кинт 1.5. 
              Извършено е обявление на заинтересуваните страни и не са 
постъпили възражения.   
              Проектът за одобряване на ПУП е разгледан на заседание на 
Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ 
при Община Смолян – Протокол № 39/14.10.2015 год. и предлага на 
компетентния орган да одобри  Подробен устройствен план - План 
за регулация и застрояване.   

    Съгласно чл.129 ал.1 от ЗУТ подробният устройствен план 
се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на 
общината в едномесечен срок след приемането на проекта за 
подробен устройствен план от експертен съвет. Решението се 
изпраща в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник". По 
този ред се одобряват и проектите за подробни устройствени 
планове на селищните образувания с национално значение и за 
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите 
на населените места и селищните образувания. 
 
          На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.  
129, ал.1 от ЗУТ и чл.17а ал.3 от ЗОЗЗ, предлагам Общински съвет 
Смолян да вземе следното      

 
              Р Е Ш Е Н И Е: 
 

         Одобрява изменение на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване с урегулиране на поземлени имоти с 
идентификатори 67653.447.703, 67653.447.9 и на част от поземлени 
имоти с идентификатори : 67653.447.70, 67653.447.705, 
67653.447.73, 67653.447.74 с и част от поземлен имот с 
идентификатор 67653.17.1 с образуване на нов урегулиран поземлен 
имот /УПИ/ I – 703 за техническа инфраструктура със следните 
устройствени параметри за застрояване : устройствена зона „Ти”, 
височина на застрояването  10 метра, плътност на застрояването 
60%, озеленяване 40%, кинт 1.5 и улична регулация. 
 
Вносител : 
Николай Мелемов 
Кмет на община Смолян 

 


