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До 
Общински съвет 
Смолян 
 
 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСК А 
  

от Николай Тодоров Мелемов - 
Кмет на Община Смолян 

 
Относно : Уточнение на Решение № 428/25.07.2013 година на 
Общински съвет Смолян за забрана допускане за изработване на 
частични подробни устройствени планове в района на Роженски 
ливади за териториите, съгласно приетата Схема до влизане в сила 
на Общия устройствен план на Община Смолян 

 
УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

С Решение № 428 от 25.07.2013 година на основание чл.21, 
ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.109, чл.124а и чл.124б, ал.1 от 
Закона за устройството на територията, Общински съвет Смолян е 
въвел забрана за допускане за изработване на частични подробни 
устройствени планове в района на Роженски ливади за териториите, 
съгласно приетата Схема до влизане в сила на Общия устройствен 
план на Община Смолян. 

Съгласно пар.124 от Преходни и заключителни разпоредби  
към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията,  започнатите производства по изработване на общи и 
подробни устройствени планове, които не са приключили до 
влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, 
се одобряват по досегашния ред. За дата на започване на 
производство по изработване на общи или на подробни 
устройствени планове и на техни изменения се смята датата на 
допускане изработването на съответния проект.  

С оглед спазване на горепосочената разпоредба, както и 
внасяне на яснота в работата на Експертния съвет по устройство на 
територията към Община Смолян във връзка с прилагане на 
Решение № 428/25.07.2013 година на Общински съвет Смолян и 
улесняване работата на общинската администрация,  

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с пар.  124 от 
Преходни и заключителни разпоредби  към Закона за изменение и 
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допълнение на Закона за устройството на територията, предлагам  
Общински съвет Смолян да вземе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

  
1. Въведената забрана с Решение № 428/25.07.2013 година на 

Общински съвет Смолян е неотносима към започналите 
производства по изработване на частични подробни устройствени 
планове, които следва да бъдат завършени при спазване на пар.124 
от Преходни и заключителни разпоредби  към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за устройство на територията. 

 
Вносител : 
Николай Мелемов 
Кмет на община Смолян 

 
 


