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ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общински 

поземлени имоти с идентификатори 67653.916.29 и 67653.916.30 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян в полза на 

Областна администрация Смолян за изграждане на подпорна стена по 

стратегически проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за 

защита от наводнения“, с акроним Flood Protection по трета целенасочена  

покана на Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A 

Гърция – България“ 2014 – 2020 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Областна администрация – Смолян кандидатства със стратегически 

проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от 

наводнения“, с акроним Flood Protection по трета целенасочена  покана на 

Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – 

България“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към 

климата трансграничен регион“, Инвестиционен проект 5b: „Насърчаване на 

инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване 

на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на 

бедствия“. Поканата е ограничена за следните бенефициенти: Областните 

администрации на Смолян, Хасково, Кърджали и Благоевград, от българска 

страна и Регион Централна Македония, Регион Източна Македония и Тракия и 

Децентрализирана администрация на Македония – Тракия, от гръцка страна. 

Стратегическият проект, по който Областна администрация Смолян е 

бенефициент и който се подготвя от 2016г., е с наименования „Трансгранично 

планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, с акроним 

Flood Protection. Проектът има за цел прилагане на мерки за защита от 

вредното въздействие от водите и намаляване на заплахата от риска от 

наводнения трансграничния регион – речните басейни на реките 

Струма/Стримон, Керкини, Места/Нестос и Марица/Еврос/Арда. 

В разработения от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, 

План за управление на риска от наводнения (ПУРН) са разписани мерки, 

които следва да се прилагат, за да се  осигури защита от вредното въздействие  

на водите. Районите в които ще се прилагат мерките са определени като 

райони със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от 

Министъра на околната среда и водите след извършена предварителна оценка 

на риска от наводнения. 



Областна администрация – Смолян се е водила от следните основни 

приоритети при избора на участъците, в които ще се изпълнят дейностите – 

запазване живота и здравето на хората, по-висока степен на защита на 

инфраструктурата (основни пътни комуникации) и бизнеса, както и 

осигуряване на свободен воден обем в речните легла за осигуряване 

преминаването на висока вълна.  

На база определените с ПУРН рискови и уязвими участъци по река 

Черна в община Смолян и след извършена предварителна оценка на 

потенциални обекти и преценка на допустимостта им съобразно критериите на 

Програмата, като допустим за включване в проектното предложение се 

очертава следния обект: „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър 

Берон“, до Римски мост, по десния бряг на р. Черна в гр. Смолян“. 

Тъй като съгласно чл. 10, ал.1, т.1 от Закона за водите държавната 

политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция 

и модернизация на водностопанските системи и съоръжения се осъществява 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството – за 

водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения на населени места 

и за предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените 

места, Областният управител на Област Смолян е направил искане до 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството за делегиране на 

правомощия на Областна администрация Смолян да бъде възложител, 

съгласно Закона за устройство на територията. 

С Решение №487/30.05.2017г., Протокол №25 Общински съвет Смолян е 

дал съгласие Областен управител на област Смолян да изпълни като 

възложител обект: „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до 

Римски мост, по десния бряг на р. Черна в гр. Смолян“, част от която попада в 

поземлен имот с идентификатор 67653.916.29, с начин на трайно ползване: за 

друг вид озеленени площи, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана по кадастрална карата на гр. Смолян, УПИ – озеленяване, между 

кв. 131 и кв. 133 по ПУП на гр. Смолян, актуван с Акт за публична общинска 

собственост № 1204/04.05.2017г., вписан в Службата по вписванията под Акт 

№18, том III, дело №280, вх. №937/09.05.2017г. 

На 11 септември 2017г. е подписан Договор №В3.5b.01 между 

Министерството на икономиката и развитието на Р Гърция в качеството му на 

Управляващ орган на Програмата за сътрудничество „Interreg V-A „Гърция-

България“ 2014-2020  и Регион Централна Македония – водещ бенефициент за 

изпълнението на стратегическия проект с акроним Flood Protection. 

Подпорната стена, предмет на проекта ще се изгражда освен в имот с 

идентификатор 67653.916.29 по кадастрална карта на гр. Смолян, за който 

вече е дадено съгласие с горецитираното решение на общински съвет Смолян 

и в имот с идентификатор 67653.916.30 с начин на трайно ползване: за друг 

вид застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана по 

кадастрална карата на гр. Смолян, при съседи: поземлен имот с 

идентификатор 67653.916.40, поземлен имот с идентификатор 67653.916.26, 

поземлен имот с идентификатор 67653.916.29, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №1205/05.04.2018г., вписан в Службата по вписванията 

под Акт №140, том III, дело №221, вх. №760/10.04.2018г. 



Тъй като целта на проекта „Трансгранично планиране и 

инфраструктурни мерки за защита от наводнения“ е да се реализира 

строителство в имоти – публична общинска собственост, а по смисъла на чл. 

37 от Закона за общинската собственост право на строеж се учредява върху 

имот – частна общинска собственост, поради което е необходимо вида на 

собствеността да се преобразува от публична в частна за срока на проекта, 

като след неговата реализация задължително вида на собствеността отново ще 

бъде преобразувана в публична. 

Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното за използване 

на предоставената възможност за изграждане на подпорна стена на улица 

„Петър Берон“, до Римски мост, по десния бряг на р. Черна в гр. Смолян, с 

което ще се осигури и повиши нивото на защита при наводнения с 

дългосрочен ефект, чрез финансиране от Програмата „ИНТЕРРЕГ V-A 

Гърция-България“ 2014 – 2020 и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 

местното самоуправление и местна администрация и чл. 6, ал.1, чл. 8, ал.1, 

ал.9 и чл.37, ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост и чл. 54 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, предлагам на общинския съвет да приеме следните 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост, поради отпаднало предназначение поземлен имот с 

идентификатор 67653.916.29, с начин на трайно ползване: за друг вид 

озеленени площи, трайно предназначение на територията: урбанизирана по 

кадастрална карата на гр. Смолян, УПИ – озеленяване, между кв. 131 и кв. 133 

по ПУП на гр. Смолян, актуван с Акт за публична общинска собственост 

№1204/04.05.2017г., вписан в Службата по вписванията под Акт №18, том III, 

дело №280, вх. №937/09.05.2017г. 

2. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост, поради отпаднало предназначение поземлен имот с 

идентификатор 67653.916.30, с начин на трайно ползване: за друг вид 

застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана по 

кадастрална карата на гр. Смолян, при съседи: поземлен имот с 

идентификатор 67653.916.40, поземлен имот с идентификатор 67653.916.26, 

поземлен имот с идентификатор 67653.916.29, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №1205/05.04.2018г., вписан в Службата по вписванията 

под Акт №140, том II, дело №221, вх. №760/10.04.2018г. 

  3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 658/21.12.2017 

година на Общински съвет Смолян в Приложение №4 – Разпоредителни 

сделки на основание чл. 37 и чл.38 от ЗОС – учредяване право на строеж върху 

имоти – частна общинска собственост, за учредяване право на надстрояване 

и/или пристрояване на сгради построени върху имоти – частна общинска 

собственост, чрез търг или конкурс както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор 67653.916.29, с начин на трайно 

ползване: за друг вид озеленени площи, трайно предназначение на 



територията: урбанизирана по кадастрална карата на гр. Смолян, УПИ – 

озеленяване, между кв. 131 и кв. 133 по ПУП на гр. Смолян, при съседи: 

поземлен имот с идентификатор 67653.916.40, поземлен имот с идентификатор 

67653.916.30, поземлен имот с идентификатор 67653.916.26, поземлен имот с 

идентификатор 67653.916.28, актуван с Акт за публична общинска 

собственост №1204/04.05.2017г., вписан в Службата по вписванията под Акт 

№18, том III, дело №280, вх. №937/09.05.2017г. 

- Поземлен имот с идентификатор 67653.916.30, с начин на трайно 

ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана по кадастрална карата на гр. Смолян, при съседи: поземлен имот 

с идентификатор 67653.916.40, поземлен имот с идентификатор 67653.916.26, 

поземлен имот с идентификатор 67653.916.29, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №1205/05.04.2018г., вписан в Службата по вписванията 

под Акт №140, том II, дело №221, вх. №760/10.04.2018г. 

4. Да се учреди в полза на Областна администрация – Смолян 

безвъзмездно право на строеж за изграждане на подпорна стена с обща 

дължина 138.80 м, попадаща в поземлен имот с идентификатор 67653.916.29, с 

начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана по кадастрална карата на гр. 

Смолян, УПИ – озеленяване, между кв. 131 и кв. 133 по ПУП на гр. Смолян, 

актуван с Акт за публична общинска собственост №1204/04.05.2017г., вписан 

в Службата по вписванията под Акт №18, том III, дело №280, вх. 

№937/09.05.2017г. с площ на стената 260,97 кв.м. и в поземлен имот с 

идентификатор 67653.916.30, с начин на трайно ползване: за друг вид 

застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана по 

кадастрална карата на гр. Смолян, при съседи: поземлен имот с 

идентификатор 67653.916.40, поземлен имот с идентификатор 67653.916.26, 

поземлен имот с идентификатор 67653.916.29, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №1205/05.04.2018г., вписан в Службата по вписванията 

под Акт №140, том II, дело №221, вх. №760/10.04.2018г. с площ на стената 

224,33 кв.м. 

5. Дава съгласие Областен управител на Област Смолян да изпълни като 

възложител обект: „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до 

Римски мост, по десния бряг на р. Черна в гр. Смолян“, част от която попада в 

поземлен имот с идентификатор 67653.916.30, с начин на трайно ползване: за 

друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана по 

кадастрална карата на гр. Смолян, при съседи: поземлен имот с 

идентификатор 67653.916.40, поземлен имот с идентификатор 67653.916.26, 

поземлен имот с идентификатор 67653.916.29, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №1205/05.04.2018г., вписан в Службата по вписванията 

под Акт №140, том III, дело №221, вх. №760/10.04.2018г. 

6. Дава съгласие Община Смолян да придобие изградения обект: 

„Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до Римски мост, по 

десния бряг на р. Черна в гр. Смолян“, част от която попада в поземлен имот с 

идентификатор 67653.916.30, с начин на трайно ползване: за друг вид 

застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана по 

кадастрална карата на гр. Смолян, при съседи: поземлен имот с 



идентификатор 67653.916.40, поземлен имот с идентификатор 67653.916.26, 

поземлен имот с идентификатор 67653.916.29, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №1205/05.04.2018г., вписан в Службата по вписванията 

под Акт №140, том II, дело №221, вх. №760/10.04.2018г. 

7. Възлага на кмета на община Смолян да извърши необходимите 

действия по изпълнение на настоящото решение, в това число да издаде 

съответна заповед и да сключи договор за учредяване безвъзмездно право на 

строеж.  

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

                 Николай Мелемов 

                     Кмет на Община Смолян 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


