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До 
Общински съвет 
Смолян 
 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
  

от Николай Тодоров Мелемов - 
Кмет на Община Смолян 

 
Относно: Изразяване на предварително съгласие, необходимо за 
одобряване на ПУП за обект: „План-схема – МВЕЦ „ЧИНАРА“, гр. 
Смолян“ 

 
УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
            С Решения №38/18.12.2015 г. и №167/13.04.2016г. Общински съвет – 
Смолян не дава предварително съгласие, необходимо за одобряване на ПУП 
за обект: „План-схема – МВЕЦ „ЧИНАРА“, гр. Смолян“. В община Смолян 
отново е постъпило искане вх. №ДЛ001755-001/17.05.2017г. от инж. Росен 
Антимов Багрянов, управител на „ЧИНАР – 2000“ ЕООД за преразглеждане 
на заявлението относно предварително съгласие за одобряване на Подробен 
устройствен план за обект: „План-схема – МВЕЦ „ЧИНАРА“, гр. Смолян“, 
предвиждащ трасе за тръбопровод, преминаващо през поземлени имоти – 
общинска собственост с идентификатори: 67653.914.459 с площ 11697 кв. м 
по кадастрална карта на гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване (до 10 м), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана; 67653.912.189 с площ 4 932 кв.м., по кадастрална карта на гр. 
Смолян, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно 
предназначение на територията: убранизирана, както и трасе за ел. провод, 
преминаващо през поземлени имоти - общинска собственост с 
идентификатори: 67653.915.480 с площ 445 кв.м., по кадастрална карта на 
гр. Смолян, с начин на трайно ползване: за алея, трайно предназначение на 
територията: убранизирана;  67653.915.481 с площ 425 кв.м. по кадастрална 
карта на гр. Смолян, с начин на трайно ползване: за алея, трайно 
предназначение на територията: убанизирана; 67653.915.525 с площ 811 
кв.м. по кадастрална карта на гр. Смолян, с начин на трайно ползване: за 
друг поземлен имот за движение и транспорт, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана. 

След като предложението е разгледано на Общински експертен съвет 
по устройство на територията е представен протокол № 22/20.05.2015 г., с 
който е взето решение, че във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ е 
необходимо да се представи предварително съгласие от Общински съвет 
Смолян, в качеството си на разпоредител с общинската собственост.  
           Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 
чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 134, ал.2, т.6 от 
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Закона за устройство на територията,  предлагам Общински съвет Смолян 
да вземе следното    

             
 
                                Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Дава предварително съгласие, необходимо за одобряване на Подробен 
устройствен план за обект: „План-схема – МВЕЦ „ЧИНАРА“, гр. Смолян“, 
предвиждащ трасе за тръбопровод, преминаващо през поземлени имоти – 
общинска собственост с идентификатори: 67653.914.459 с площ 11697 кв. м 
по кадастрална карта на гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване (до 10 м), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана; 67653.912.189 с площ 4 932 кв.м., по кадастрална карта на гр. 
Смолян, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно 
предназначение на територията: убранизирана, както и трасе за ел. провод, 
преминаващо през поземлени имоти - общинска собственост с 
идентификатори: 67653.915.480 с площ 445 кв.м., по кадастрална карта на 
гр. Смолян, с начин на трайно ползване: за алея, трайно предназначение на 
територията: убранизирана;  67653.915.481 с площ 425 кв.м. по кадастрална 
карта на гр. Смолян, с начин на трайно ползване: за алея, трайно 
предназначение на територията: убанизирана; 67653.915.525 с площ 811 
кв.м. по кадастрална карта на гр. Смолян, с начин на трайно ползване: за 
друг поземлен имот за движение и транспорт, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана. 
 
 
 
Вносител: 
Николай Мелемов 
Кмет на община Смолян 
 
 


