
 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№  617 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.08.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26 

 

ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на 

Подробен устройствен план – в частта устройствени план-схеми за ВиК в определени 

участъци на канализационни клонове – К1, К4 и К4А, К6 и К6А, К47 и К47А, К258 и К260, 

и водопроводен клон V-Kl.73 във връзка с Преработка по време на строителството по чл. 

154 от ЗУТ на работен проект за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град 

Смолян“, изпълняван по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № 

Д-34-2/BG16М1ОР002-1.014-0001-С02 от 13.02.2019г., финансиран по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020г.“ с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Смолян 

   

                 Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 

– Кмет на община Смолян, на  основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

124а, ал.1, чл. 125, чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 135, ал. 1, чл. 136, ал. 

1, чл. 156а от ЗУТ,   

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – 

в частта устройствени план-схеми за ВиК на част от канализационни клонове: К1, К4 и 

К4А, К6 и К6А, К47 и К47А, К258 и К260, и водопроводен клон V-Kl.73 на обект: 

„Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“. 

 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на 

Подробен устройствен план – в частта устройствени план-схеми за ВиК на част от 

канализационни клонове: К1, К4 и К4А, К6 и К6А, К47 и К47А, К258 и К260, и 

водопроводен клон V-Kl.73 на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град 

Смолян“. 

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на 

територията чрез обявление. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението 

не подлежи на оспорване.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински 

съвет - Смолян допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

29-25-24 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

                                                                                  ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


