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До 
Общински съвет 
Смолян 
 
 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСК А 
  

от Николай Тодоров Мелемов - 
Кмет на Община Смолян 

 
Относно : Отмяна на приложението към планово задание за Общ 
устройствен план на гр.Смолян за забранителен режим  на терени 
предвидени за озеленяване, до изработване на Общ устройствен 
план на гр.Смолян    

 
УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

С Решение №285 от 27.07.2009 година, на основание чл.21, 
ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет Смолян е приел Заданието за 
изработване на Общ устройствен план с План - схема за 
комуникационно - транспортната система.  

Със същото решение общинския съвет е приел приложение 
към плановото задание за Общия устройствен план на гр.Смолян за 
забранителен режим на терени, предвидени за озеленяване до 
изработване на плана. 

Съгласно разпоредбата на чл.208 от ЗУТ, срокът за започване 
на отчуждителните процедури по Закона за общинската собственост 
и Закона за държавната собственост за имоти, предвидени за 
озеленени площи е петнадесет години от влизане в сила на 
плановете. След изтичане на този срок собствениците на 
недвижимите имоти имат правата по чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ, а 
именно да поискат изменение на действащия план. 

С оглед разпоредбата на пар.70 от Преходни и заключителни 
разпоредби  към Закона за изменение и допълнение на Закона за 
устройство на територията, крайния срок по чл.208 от ЗУТ  даващ 
възможност за започване на отчуждителна процедура на недвижим 
имот определен за озеленяване е 31.03.2016 година. 

Анализа на двете разпоредби сочи, че след 31.03.2016 година 
всеки собственик може да поиска изменение на плана, включително 
и за терени, предвидени за озеленяване и промяна на 
предназначението им. 

Между временно Върховния административен съд e 
постановил Тълкувателно Решение №4 от 02.11.2016 година по 
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тълкувателно дело № 6/2015 г. относно характера на сроковете по 
чл.208 от ЗУТ. Върховния съд приел, че ограничението спрямо 
зелените площи не  може да продължи неограничено във времето и 
след изтичане на горепосочения срок следва да се възстанови 
принципа по чл.17 от Конституцията на Република България.   

Изложеното налага отмяна на въведената забрана за промяна 
на предназначението на зелените площи. Към настоящия момент 
тази забрана противоречи на разпоредбите на Закона за 
устройството на територията и налага неадекватно ограничение в 
собствеността на частноправния субект. От друга страна, тя 
затруднява работата на Експертния съвет по устройство на 
територията към Община Смолян, който орган едновременно с 
решенията на Общинския съвет, следва да прилага стриктно и 
действащите законови разпоредби. 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.208 от 
Закона за устройството на територията и пар.70 от Преходни и 
заключителни разпоредби  към Закона за изменение и допълнение на 
същия закон, предлагам на Общински съвет Смолян да вземе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

  
1. Отменя  приложението към Плановото задание за Общ 

устройствен план на гр.Смолян за забранителен режим на терени, 
предвидени за озеленяване, прието с предходно Решение 
№285/27.07.2009 година. 

 
 
 
Вносител : 
Николай Мелемов 
Кмет на община Смолян 

 
 


