
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СМОЛЯН 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  
 
 

От  СЛАВКА РАДЕНКОВА КАМЕНОВА – председател на Общинския съвет 
 
 
 
ОТНОСНО: Прегласуване на Решение № 253 от 01.09.2016 г. на Общински съвет 
– Смолян  
 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

На 01 септември 2016 г. Общинският съвет прие Решение № 253 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. 

При упражняване  на правомощието си по чл.45 ал.1 от ЗМСМА, областния 
управител със заповед №АП-03-14-307/13.09.2016г. връща Решение 
№253/01.09.2016г. в частта на т.3 и т.4 за прегласуване. 

Считам, че мотивите на областния управител са основателни и затова 
предлагам цитираното решение да бъде прегласувано от Общинския съвет, като по 
приемането му да се проведе поименно гласуване във върнатата му част. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и 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 от ЗОС, предлагам на Общинския съвет да приеме следното  

 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
 

I.  Приема повторно Решение № 253/01.09.2016 г. в частта по: 
 
 т. 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“. 
 



т. 4 Възлага на Кмета на Общината да обяви допълнението в Годишната 
програма на интернет страницата на общината. 
 

II.  Настоящето решение е неразделна част от решение № 253/01.09.2016 г. 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 

СЛАВКА КАМЕНОВА  
Председател на Общински съвет 


