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Изх.№Р-5405/01.12.2021г. 

ОБС Вх. № 209/01.12.2021 г 

  ДО 

  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

                                                                        гр. Рудозем 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  

Румен Венциславов Пехливанов – кмет на община Рудозем 

    

ОТНОСНО: Повторно приемане  на   Решение   № 281,   прието    от    Общински 

съвет – Рудозем на заседание, проведено на 04.11.2021 г., по Протокол № 29. 

          

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

В     деловодството   на   Общински  съвет –   Рудозем     е      постъпила     Заповед    

№ АП-03-14-491/22.11.2021 г., издадена от Областния управител на обл. Смолян за 

връщане на Решение № 281 прието на 04.11.2021 г., като незаконосъобразни за ново 

обсъждане.  

С Решение №281/04.11.2021 г. съветът, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 127, ал.6 от Закона за устройство на територията, в т.1 е 

одобрил окончателният проект на Общ устройствен план на Община Рудозем, заедно с 

правилата и нормите за неговото прилагане, в т.2 е посочил, че на основание чл. 127, 

ал.6 от Закона за устройство на територията, решението се обнародва в Държавен 

вестник, а в т.3 е възложил на Кмета на Община Рудозем да представя ежегодно за 

приемане от Общински съвет Рудозем Доклад за изпълнението на Общия устройствен 

план на Община Рудозем в неговия обхват и предложение за изменението му, ако 

такива се налагат, съгласно чл. 127, ал.9 от ЗУТ. 

Обявлението за предстоящо обществено обсъждане на проекта на Общ 

устройствен план на Община Рудозем е публикувано на интернет страницта на 

общината, във вестник „Отзвук”- местен вестник и във вестник „Марица”- български 

регионален ежедневник, с което е нарушена разпоредбата на чл.127, ал.1 от ЗУТ, която 

гласи, че обявлението трябва да бъде публикувано на интернет страницата на 

възложителя и на общината, в един национален вестник и в един местен вестник. 

http://www.rudozem.bg/
mailto:oba@rudozem.bg


 

 

Въпреки че се издава в гр. Пловдив вестник „Марица” се разпространява 

печатно в цяла България, а също така съдържанието няма само регионален характер – 

публикуват се материали от цялата страна и касаещи както регионални, така и 

национално значими материали и теми. Трябва да се вземе предвид, че вестникът има 

онлайн издание, което е достъпно глобално. По информация от издателството всички 

обяви, който се публикуват в печатното издание се публикуват и на сайта на вестника. 

Всеки заинтересован е могъл да се запознае със съдържанието на обявлението, а 

именно мястото, датата и часа на общественото обсъждане на проекта на Общ 

устройствен план на Община Рудозем. Смятам, че е изпълнен смисълът на нормата 

заложена в чл. 127, ал.1 от ЗУТ, а именно да се даде възможност на всеки да вземе 

участие в обсъждането на проекта. 

 

 Въз основа  на  гореизложеното, в изпълнение на Заповед № АП-03-14-

491/22.11.2021 г. на Областен управител на област Смолян и на основание чл.45, ал.9, 

ал.10 във вр. с ал.4 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет - Рудозем да разгледа, 

обсъди и приеме следното 

 
 

 

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ: 

 

 

         Приема повторно Решение № 281, прието от Общински съвет – Рудозем на 

заседание, проведено на 04.11.2021 г., по Протокол № 29 относно Одобряване на 

окончателен проект на Общ устройствен план на община (ОУПО) Рудозем. 

 

 

Приложение: 

 Заповед № АП-03-14-491/22.11.2021 г. на Областен управител на област Смолян; 

 Отговор от вестник „Марица”. 
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