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До 

Общински съвет 

Смолян 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

  
от Николай Мелемов - 

Кмет на Община Смолян 

 

Относно: Даване на предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен 

план, за изменение на част от улична регулация  на поземлен  имот с кадастрален № 221, 

участващ в улична регулация в кв.17 по плана на с. Бостина, община Смолян. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Васил Василев и др. съгласно нотариален акт № 133 от 2019 год. са собственици 

на поземлен  имот с кадастрален № 221 в кв.17 по плана на с. Бостина, община Смолян.   

Представили са скица – предложение за изменение на Подробен устройствен план на 

част от улична регулация  за поземлен  имот с кадастрален № 221, участващ в улична 

регулация в кв.17 по плана на с. Бостина, община Смолян с образуване нов  УПИ за 

жилищно строителство в  кв.17 по плана на с. Бостина, община Смолян. 
 

Проектът за изменение на подробен устройствен план е разгледан на Общинският 

експертен съвет по устройство на територията и е представен протокол № 45/ 

22.12.2021г., с който  е взето решение, че е необходимо да се представи съгласие от 

Общински съвет Смолян, в качеството си на разпоредител с общинската собственост.  
 

Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на основание 

чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост  и чл. 134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ предлагам 

общински съвет да приеме следните  
 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Дава предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план на 

част от улична регулация  за поземлен  имот с кадастрален № 221, участващ в улична 

регулация в кв.17 по плана на с. Бостина община Смолян. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите последващи 

законови действия. 

 

               Приложение: Скица – предложение за изменение на Подробен устройствен 

план на част от улична регулация за поземлен имот с кадастрален № 221, участващ в 

улична регулация в кв.17 по плана на с. Бостина, община Смолян. 

 

 

Вносител: /П/ 

Николай Мелемов   

Кмет на община Смолян 


