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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 

№ 824 
  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.03.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 

устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия 20 kV от кабелни 

муфи на съществуващ кабел 20 kV до възлова станция /ВС/ Мугла в с.Мугла, 

преминаващ през възлова станция /ВС/ „Герзовица“ и през нов БКТП“ , общ. 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 от ЗУТ и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – устройствена 

план схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия 20 kV от кабелни муфи на 

съществуващ кабел 20 kV до възлова станция /ВС/ Мугла в с. Мугла, преминаващ през 

възлова станция /ВС/ „Герзовица“ и през нов БКТП“ , общ. Смолян, с трасе преминаващо 

през  поземлени имоти с идентификатори: 67653.175.13;  67653.557.4;  67653.175.512; 

67653.557.5; 67653.175.14; 67653.453.4; 67653.558.14; 67653.573.543; 67653.572.336; 

67653.576.545; 67653.576.348; 67653.576.568; 67653.575.3; 67653.575.2 и 67653.557.4 по 

кадастралната карта на гр. Смолян, 49285.25.77; 49285.25.85; 49285.25.16; 49285.25.14; 

49285.25.16; 49285.25.12; 49285.25.101 и 49285.234.43 по кадастралната карта на с. 

Мугла, 36974.2.44 и 36974.2.710 по кадастралната карта на с. Киселчово. 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи 

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.   

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуални скици от 

кадастралните карти на гр. Смолян, с. Мугла и с. Киселчово изработен в М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – устройствена 

план схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия 20 kV от кабелни муфи на 

съществуващ кабел 20 kV до възлова станция /ВС/ Мугла в с. Мугла, преминаващ през 

възлова станция /ВС/ „Герзовица“ и през нов БКТП“, общ. Смолян.  

 

29-23-23   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


