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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 изменение  на 
Подробен устройствен план - План за улична регулация в поземлен 
имот с идентификатор 67653.873.1 землище на гр. Смолян и 
допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 
26/18.12.2015 година на Общински съвет Смолян.  

 
 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Предлагам на Вашето внимание за разглеждане по 
компетентност  искане от Община Смолян за допускане изработване 
на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за 
улична регулация в поземлен имот с идентификатор 67653.873.1 
землище на гр. Смолян – горска територия, собственост на МЗГ - 
ДЛ.  

 Със заповед № 98 от 05.08.2010 год. е одобрен Подробен 
устройствен план, план за регулация и застрояване в землището на с. 
Подвис с урегулиране на поземлени имоти с кадастрални 
№№001491 и 001635 с образуване на нов урегулиран поземлен имот 
/УПИ/  І – 1491, 1635 Производствена дейност с ограничителна 
линия на застрояване и  указани  параметри на бъдещата застройка, 
УПИ Озеленяване и корекция на речно корито в кв.33 по плана на 
с.Подвис.  

За да се подобри транспортната връзка между 
републиканската пътна мрежа и връзката с населеното място – с. 
Тикале, както и със съществуващите производствени бази и  
облекчаване на трафика от товарни превозни средства е разработен 
проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 
улична регулация в поземлен имот с идентификатор 67653.873.1 
землище на гр. Смолян  и изменение на одобрената регулация.  
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 Към заявлението е приложено задание за изработване на 
Подробен устройствен план  - План за улична регулация в поземлен 
имот с идентификатор 67653.873.1 землище на гр. Смолян, 
изготвено от възложителя на основание чл. 125 от ЗУТ. 

 
                Искането е разгледано на заседание на Общинския 
експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ при Община 
Смолян – Протокол № 23/10.08.2016 год. Заданието е изготвено 
съгласно изискванията на чл.125 от ЗУТ. Предложението за 
Подробен устройствен план -  План за улична регулация в поземлен 
имот с идентификатор 67653.873.1 землище на гр. Смолян, отговаря 
на устройствените норми за проектиране. 
               ОЕСУТ  предлага на компетентния орган да одобри 
заданието и да издаде разрешение за изработване на Подробен 
устройствен план - План за улична регулация на поземлен имот с 
идентификатор 67653.873.1 землище на гр. Смолян. 
 
         С Решение № 26/18.12.2015 година Общински съвет Смолян е 
приета „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2016година“.  
          Във връзка с реализирането на бъдещият Проект „Проект за 
изменение  на Подробен устройствен план - План за улична 
регулация на поземлен имот с идентификатор 67653.873.1 землище 
на гр. Смолян“ свързан с ремонта, рехабилитацията на 
транспортната връзка и тротоари за подобряване на транспортната 
инфраструктура, е необходимо да бъде допълнена Програмата за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 
година  в частта на „Обекти от първостепенно значение, съгласно § 5 
ДР на ЗУТ” , както следва: 
            В частта на точка 4. Обекти от първостепенно значение 
съгласно § 5 ДР на ЗУТ в раздел ІІ – Пътища и улици е необходимо 
да се допълва с нова точка 10 със следното съдържание : Път 
„SML3251/ ІІ – 86, Смолян – Търън / - Тикале“. 
 Съгласно изискванията на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за 
изработване на проект за подробен устройствен план се дава с 
решение на общински съвет. Съгласно чл. 124б, ал.1 от ЗУТ с 
разрешението за изработване на подробен устройствен план се 
одобрява заданието по чл.125. 

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 
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административно обслужване или съгласуване по този закон в 
срокове, с една втора по-кратки от предвидените. 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.11  и т.12 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, чл.135 ал.3 от 
ЗУТ, чл.156а от ЗУТ и чл.8, ал.9 отЗОС, предлагам Общински съвет 
Смолян да вземе следното      

 
              Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Разрешава изработването на проект за изменение  на 
Подробен устройствен план - План за улична регулация в поземлен 
имот с идентификатор 67653.873.1 землище на гр. Смолян и 
изменение на действащата улична регулация.   

 
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 и Наредба № 7 от 
22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони. Към проекта да се 
представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

 
Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с 

актуална скица от кадастралната карта на гр. Смолян и изработен в 
М 1:1000. 

 
2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен 

план  - План за улична регулация в поземлен имот с идентификатор 
67653.873.1 землище на гр. Смолян.   
    

3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2016 година“, приета с Решение 
№ 26/18.12.2015 година Общински съвет Смолян в частта на т. 4. 
Обекти от първостепенно значение, съгласно § 5 ДР на ЗУТ, както 
следва: 

Допълва раздел ІІ – Пътища и улици е необходимо да се 
допълва с нова точка 10 със следното съдържание : Път „SML3251/ 
ІІ – 86, Смолян – Търън / - Тикале“. 

 
4. Възлага на Кмета на Общината да обяви допълнението в 

Годишната програма на интернет страницата на общината. 
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             5. Съгласно чл. 156а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) от ЗУТ,  
одобреният подробен устройствен план за изграждане 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.         
 
                  Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
улична регулация в поземлен имот с идентификатор 67653.873.1 землище на гр. Смолян и 
изменение на действащата улична регулация. 
 

Вносител : 
Николай Мелемов 
Кмет на община Смолян 
 


