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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРИ ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

Д О К Л А Д Н А     З А П И С К А 

От Николай Тодоров Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 ОТНОСНО: Даване на съгласие за процедиране на проект за изменение на 

Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ и устройствени план-схеми за 

обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ заедно с допълнително 

разработени клонове, одобрен с Решение № 607, взето с Протокол № 31 от 30.11.2017 г. на 

Общински съвет – Смолян. 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на Община Смолян е постъпило Заявление вх. № ДЛ 5808_001/ 

04.07.2018 г. от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД гр. Смолян, ЕИК 

830166530 със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „П. Р. Славейков“ № 2, 

представлявано от инж. Мариян Николов – Управител, относно неотложна необходимост 

за  изменение на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ и устройствени 

план-схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ заедно с 

допълнително разработени клонове, одобрен с Решение № 607, взето с Протокол № 31 от 

30.11.2017 г. на Общински съвет – Смолян, публикувано в ДВ, бр. 1 от 02.01.2018 г. и 

влязло в сила на 02.02.2018 г. Постъпилото искане е формулирано въз основа на 

съответните мотиви, както следва:   

Със Заповед № РД-ОП-19 от 21.02.2018 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-

2020 г. са одобрени Насоките за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG161М1OP002-1.014 „Регионален инвестиционен 

ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ и е изпратена покана до „ВиК“ ЕООД гр. Смолян, в 

качеството му на конкретен бенефициент по процедурата. С насоките за кандидатстване са 

определени всички условия по предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, в това 

число и индикаторите за резултат и изпълнение, които следва задължително да бъдат 

постигнати с проектното предложение. 

Във връзка с получeната покана за участие в горепосочената процедура, „ВиК“ 

ЕООД – Смолян, ревизира от една страна заложените в Насоките индикатори и от друга, 

забележките от доклада на комисията JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in 
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European Regions) относно разгледаното от тях прединвестиционно проучване за 

агломерация Смолян, които задължително следва да се изпълнят, така че обектът да се 

финансира със средства от ЕС, и установи, че е необходима промяна на хидравличния 

модел (хидравличното оразмеряване и преразпределение на водните количества по 

отделните клонове) на ВиК мрежата за агломерация град Смолян в цялост. 

С оглед на гореизложеното е извършена актуализация на Прединвестиционно 

проучване в обособена територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян, Агломерация Смолян, при 

съблюдаване на изискванията в Насоките за кандидатстване и забележките от доклада на 

JASPERS, въз основа на която актуализация е определен и обхватът на проектно 

предложение „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, което „ВиК“ ЕООД – 

Смолян е подготвило и кандидатства по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG161М1OP002-1.014 „Регионален инвестиционен 

ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ 

С проектното предложение се предвижда да бъде увеличен събраният и третиран 

товар на замърсяване преди заустването на отпадъчните води във водни обекти, да бъдат 

намалени загубите на вода във водопреносната мрежа и да се подобри водоснабдяването 

на населението на гр. Смолян. Последното е свързано с постигане на заложените в 

програмата индикатори, което от своя страна поражда необходимост от промяна в обхвата 

на присъединяваните потребители на ВиК услуги към общите мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура на гр. Смолян, обслужвани от консолидирания оператор.  

Клоновете на водопроводната и канализационна мрежа включени в проектното 

предложение се намират в регулационните граници на града, като само един клон попада 

извън регулацията. 

Описаните дотук обективни обстоятелства, в своята хронологична 

последователност, обуславят настъпването на съществени промени в обществено-

икономическите и устройствени условия, при които е бил разработен и одобрен 

Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствени план-схеми за обект: 

„Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ заедно с допълнително 

разработени клонове, поради следното: 

1) конкретните изисквания към индикаторите по процедурата, които трябва  

задължително да бъдат включени в проектното предложение на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян, 

са станали известни след датата на влизане в сила на Решение № 607 от 30.11.2017 г. на 

Общински съвет – Смолян, с което е одобрен Подробен устройствен план – парцеларен 

план и устройствени план-схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град 

Смолян“ заедно с допълнително разработени клонове, с оглед факта, че същото е 

публикувано в ДВ, бр. 1 от 02.01.2018 г. и влязло в сила на 02.02.2018 г., а заповедта на 

ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020 г. за одобряване на Насоките е от 21.02.2018 г.; 

2) обхватът на одобрения с Решение № 607 от 30.11.2017г. на Общински съвет 

– Смолян Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствени план-схеми за 

обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ и на прединвестиционното 

проучване, не дават възможност да се постигнат стойностите на индикаторите по 
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програмата и от доклада на JASPERS, поради незадоволително хидравлично оразмеряване 

и преразпределение на водните количества по отделните клонове на ВиК мрежата, 

влияещо върху свързаността на населението към канализационната мрежа и количеството 

на инфилтрирани външни води в нея; 

3) разработването на нов хидравличен модел представлява съществено 

обстоятелство, което налага извършването на промяна в обхвата на инвестиционното 

намерение за обект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, тъй като водните 

количества трябва да се преразпределят по други съседни клонове или да се предвидят по 

трасета без необходимост от провеждане на процедура по устройствено планиране. В 

следствие на това се налага и промяна във вече одобрения с Решение № 607 от 30.11.2017г. 

на Общински съвет – Смолян Подробен устройствен план – парцеларен план и 

устройствени план-схеми, засягащ този обект.  

4) Измененията в устройствените условия  се изразяват в две направления:  

 Първо - от одобрения Подробен устройствен план – парцеларен план 

и устройствени план-схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град 

Смолян“ заедно с допълнително разработени клонове, следва да отпаднат всички 

устройствени план-схеми за обекта ведно с допълнително разработените клонове, които са 

показани в Приложение № 1 към настоящата докладна, като в обхвата на ПУП-ПП остане 

единствено трасето на канализационния клон, минаващ през поземлен имот извън 

регулацията на града съгласно Приложение № 2.  

 Второто изменение в устройствените условия е свързано с 

разработване на устройствени схеми за прокарване на отклонения за присъединяване на 

потребители на ВиК услуги към общите мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура на гр. Смолян в рамките на действащите ПУП-ПЗР, с цел постигане на 

заложените в програмата индикатори.  

От изложеното по-горе безспорно се налага извода, че описаните обективни 

обстоятелства представляват такава промяна, която по своето естество непосредствено 

засяга и влияе върху същността на обществено-икономическите и устройствени 

изисквания, при които е бил съставен и одобрен разглеждания Подробен устройствен план 

– парцеларен план и устройствени план-схеми. Промените от тази категория са 

предпоставка за изменение на влезлите в сила подробни устройствени планове съгласно 

чл. 134, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 1 от ЗУТ. 

С оглед на факта, че конкретното изменение се изразява в  отпадане на всички 

устройствени план-схеми за обекта ведно с допълнително разработените клонове от 

обхвата на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствени план-схеми, 

като същия запазва своето действие единствено и само по отношение на трасето за 

линейна инфраструктура извън регулационните граници на града, то за процедурата по 

неговото изменение прилагаме за одобряване и задание по чл. 125 от ЗУТ.  

С Решение № 658, взето на заседание от 21.12.2017 г. на Общински съвет – Смолян 

обектът „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ е приет в годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година и 

е обявен за общински обект от първостепенно значение съгласно § 5, т. 73 от ДР на ЗУТ. 
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Съгласно чл. 156а от ЗУТ, след допускане/възлагане изработването на подробен 

устройствен план за изграждане на национален или на общински обект от първостепенно 

значение всички органи и лица извършват административно обслужване или  съгласуване 

по този закон в срокове, с една втора по-кратки от предвидените. 

 

Във връзка с гореизложеното и с оглед създаване на предпоставки за предприемане 

на своевременни действия за реализиране на проектното предложение, и като се 

съобразявам, че изменението на действащия ПУП-ПП е законосъобразно при наличието на 

изрично съгласие на Общинския съвет, както и 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1, чл. 125, чл. 

134, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 135, ал. 1 и ал. 6, чл. 136, ал. 1, чл. 156а, чл. 

193 и чл. 210 от ЗУТ, предлагам Общински съвет Смолян да вземе следното 

  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

 

1. Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – 

парцеларен план и устройствени план-схеми за обект: „Интегриран воден проект на 

агломерация град Смолян“ заедно с допълнително разработени клонове, одобрен с 

Решение № 607, взето с Протокол № 31 от 30.11.2017 г. на Общински съвет – Смолян, в 

частта, отнасяща се до устройствените план-схеми и допълнително разработените 

клонове, като се отменят всички устройствени план-схеми за обекта ведно с допълнително 

разработените клонове съгласно Приложение № 1 и същия запазва действието си 

единствено и само по отношение на трасето, находящо се извън регулация съгласно 

Приложение № 2. 

 

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на 

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Интегриран воден проект на 

агломерация Смолян“. 

 

3. Съгласно чл. 156а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) от ЗУТ,  след 

допускане/възлагане изработването на подробен устройствен план за изграждане на 

национален обект или общински обект от първостепенно значение всички органи и лица 

извършват административно обслужване или съгласуване по този закон в срокове, с една 

втора по-кратки от предвидените. 

 

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на 

територията чрез обявление. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не 

подлежи на оспорване.  
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На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински 

съвет - Смолян допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

Приложения: 

1. Устройствени план-схеми и допълнително разработените клонове, които отпадат 

от обхвата на ПУП-ПП и устройствени план-схеми – Приложение № 1; 

2. Графични материали – извадка от окончателния проект на парцеларен план, 

одобрен с Решение № 607 по Протокол № 31 от 30.11.2017г. на Общински съвет – Смолян 

– Приложение № 2; 

 

 

 

Вносител:  

 Николай Мелемов 

 Кмет на община Смолян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


