
 

 

 

 

                                                                                                                                                      

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 

№ 665 
  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 28 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за процедиране на проект за изменение на 

Подробен устройствен план – устройствени план-схеми за обект: „Интегриран воден 

проект на агломерация град Смолян“ заедно с допълнително разработени клонове, 

одобрен с Решение № 607, взето с Протокол № 31 от 30.11.2017 г. на Общински съвет – 

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 и ал. 6, чл. 

136, ал. 1, чл. 156а, чл. 193 и чл. 210 от ЗУТ, 

 

Р Е Ш И: 

 

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

– устройствени план-схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град 

Смолян“ заедно с допълнително разработени клонове, одобрен с Решение № 607, взето 

с Протокол № 31 от 30.11.2017 г. на Общински съвет – Смолян, в частта, отнасяща се 

до устройствените план-схеми и допълнително разработените клонове, съгласно 

Приложение № 1 и Приложение № 2. 
 

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

на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Интегриран воден проект на 

агломерация Смолян“. 
 

3. Съгласно чл. 156а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) от ЗУТ, след 

допускане/възлагане изработването на подробен устройствен план за изграждане на 

национален обект или общински обект от първостепенно значение всички органи и лица 

извършват административно обслужване или съгласуване по този закон в срокове, с една 

втора по-кратки от предвидените. 
 

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. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


