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До 
Общински съвет 
Смолян 
 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
  

от Николай Тодоров Мелемов - 
Кмет на Община Смолян 

 
 

Относно : Разрешение за изработване на Подробен устройствен 
план – устройствена план - схема за обект : „Газификация на гр. 
Смолян”, Подобект : “Газоразпределителни мрежи и отклонения към 
абонати в централна градска част, етап 1, гр. Смолян, община 
Смолян, гр. Смолян“. 
 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Предлагам на Вашето внимание за разглеждане по 
компетентност  искане от “РАЙКОВ СЕРВИЗ“ ООД за допускане за 
изработването на Подробен устройствен план –  устройствена план - 
схема за обект : „Газификация на гр. Смолян”, Подобект : 
“Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в централна 
градска част, етап 1, гр. Смолян, община Смолян, гр. Смолян“.   
           Към заявлението е приложено задание за изработване на 
Подробен устройствен план  - устройствена план - схема, 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 № 32/12.10.2016 год. Заданието е изготвено съгласно 
изискванията на чл.125 от ЗУТ. Предложението за Подробен 
устройствен план – устройствена план - схема за обект : 
„Газификация на гр. Смолян”, подобект “Газоразпределителни 
мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, етап 1, 
гр. Смолян, община Смолян, гр. Смолян“, отговаря на 
устройствените норми за проектиране.   
               Трасето на газопровода започва от газохранилището в 
поземлен имот с идентификатор 67653. 934.282 достигайки: на 
югоизток северната граница на поземлен имот с идентификатор 
67653.934.188, на югозапад източната граница на поземлен имот с 
идентификатор 67653. 934.278, на североизток северната граница на 
поземлен имот с идентификатор 67653.918.43, на северозапад 
северната граница на поземлен имот с идентификатор 67653.918.750. 
Проекта съдържа : 
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1.Графична част: 
 - землищните граници, границите и номерата на поземлените 
имоти; 
оста на трасето на техническата инфраструктура 
(ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ И ОТКЛОНЕНИЯ КЪМ 
АБОНАТИ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ , ЕТАП 1, ГРАД 
СМОЛЯН) 
-сервитутните линии - 0,50 м ляво и дясно от оста на газопровода. 
-регулационните линии и номера на парцели взети от Община 
Смолян 
-номера на точки по оста на трасето на газопровода 
2.Текстова част: 
А) регистър на засегнатите от трасето имоти, съдържащ: 
- номерата на засегнатите от трасето имоти по възходящ ред; 
- трайно предназначение; 
- начин на трайно ползване; 
- община, землище, местност; 
- площ на съответния имот в дка; 
- площ с право на преминаване ; 
- вид собственост; 
- собственик на имота; 
- общата дължина на трасето в Устройствената схема в границите на 
урбанизираните територии е 3444.00 лин.м, сервитутните линии, с 
които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на 
имотите, и правото на преминаване са на 0,50 м. от оста на 
газопровода. 
- общата площ с право на преминаване е 3444.00 кв.м. 
 

   ОЕСУТ  предлага на компетентния орган да одобри 
заданието и да издаде разрешение за изработване на Подробен 
устройствен план – устройствена план - схема за обект : 
„Газификация на гр. Смолян”, Подобект : “Газоразпределителни 
мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, етап 1, 
гр. Смолян, община Смолян, гр. Смолян“, с трасе по приложения 
регистър на засегнатите имоти в гр. Смолян – централна част.  
       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. 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 
124а, ал.1 от ЗУТ, чл. 124б, ал.1 от ЗУТ и чл. 64 ал.2 от ЗУТ, 
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предлагам Общински съвет Смолян да вземе следното   
   

 
              Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен 

устройствен план – стройствена план - схема за обект : 
„Газификация на гр. Смолян”, Подобект : “Газоразпределителни 
мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, етап 1, 
гр. Смолян, община Смолян, гр. Смолян“, с трасе по приложения 
регистър на засегнатите имоти в гр. Смолян – централна част.  

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.   

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с 
актуална скица от кадастралната карта на  гр. Смолян, скица извадка  
от действащия ЗРП на  гр. Смолян и изработен в М 1:500. 

 
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен 

план – устройствена план - схема за обект : „Газификация на гр. 
Смолян”, Подобект : “Газоразпределителни мрежи и отклонения към 
абонати в централна градска част, етап 1, гр. Смолян, община 
Смолян, гр. Смолян“.        

      
           Приложение : Задание за изработване на Подробен устройствен план – устройствена 
план - схема за обект : „Газификация на гр. Смолян”, Подобект :“Газоразпределителни мрежи и 
отклонения към абонати в централна градска част, етап 1, гр. Смолян, община Смолян, гр. 
Смолян“   
 
 
 
 
 

Вносител : 
Николай Мелемов 
Кмет на община Смолян 
 


