
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  Николай   Мелемов 

Кмет на Община Смолян 

 

 

ОТНОСНО:  Решение за одобрение  на предварителния проект Общо устройствения 

план на община Смолян 

 
          

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Проекта за Общият устройствен план е разработен на основание на чл. 105 от ЗУТ и 

§123, ал.1 от преходните разпоредби към ЗИД  на ЗУТ от 2012 г.  по възлагане от Община 

Смолян след проведена процедура по Закона за обществените поръчки в изпълнение на 

Решение № 427 от 25.07.2013 г,, Протокол №25 на Общински съвет – Смолян.  Същият е 

изработен от проектантския екип в изпълнение на Договор № ПНО-ОП-16.03-3 от 

18.03.2016 година с община Смолян, въз основа на задание за изработка на ОУП на община 

Смолян и съгласувателни писма от заинтересовани институции и ведомства. В съответствие 

е изискванията на нормативната уредба на  05.09.2018 г. е открита процедура за провеждане 

на консултации по проекта на Общ устройствен план (ОУП) на община Смолян.  

 На заседание състояло се на 15.10.2020г. с Протокол № 36 е приет предварителния 

проект на ОУП на община Смолян от Общински експертен съвет по устройство на 

територията. По представения проект е изготвена  Екологичната оценка и Оценката за 

съвместимост, съгласно изискванията на чл.127 от ЗУТ, Наредба за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.  

Налице са  обстоятелства и необходимост за допускане на предварителното 

изпълнение на решението на общинския съвет по смисъла на чл.60, ал.1 от 

Административнопроцесуалния кодекс във връзка с приемането на Окончателния проект 

общо устройствения план.  

С оглед на гореизложеното и на основание на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 2, т.1  и чл. 18, ал.1 от  

Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, издадена 

от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 57 от 26.06.2001 

г., в сила от 1.08.2001 г., чл.105, т.1 от ЗУТ и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния 

кодекс, предлагам Общински Съвет - Смолян да  приеме следното 



 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Общински съвет-Смолян одобрява предварителния проект на Общ Устройствен план 

на община Смолян.  

2. Възлага на кмета на Община Смолян да представи на Общински съвет – Смолян за 

одобрение  окончателен ОУП. 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по реда на чл.60, ал.1 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

………………… 

Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на община Смолян 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


