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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: Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на отклонения 
от общи мрежи и съоръжения съгласно експертна оценка на независим оценител в 
съответствие с приложените устройствени схеми на канализационни и водопроводни 

отклонения за обект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“. 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

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

04.07.20158 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 
от одобряване на пазарна цена на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и 

съоръжения съгласно експертна оценка на независим оценител в съответствие с 
приложените устройствени схеми на канализационни и водопроводни отклонения за 
обект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“. 

 

 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 
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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 

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, е установено, 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 подготви 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.  

 

Разработеният нов хидравличен модел 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 са изработени 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.  

Новите устройствени схеми, по които ще се прокарат отклонения за 
присъединяване на потребители на ВиК услуги, са внесени и разгледани от ОЕСУТ на 
Община Смолян и е установено, че са разработени при съблюдаване на изискванията за 



 3 

най-кратко и икономически изгодно трасе, при изпълнението на което ще се нанесат най-

малко нарушения на околната среда и които ще се отстранят при завършването на обекта.  
Устройствените схеми са приложени в Приложение № 1 и показват конкретните 

трасета за прокарване на отклоненията за присъединяване към общите мрежи и 

съоръжения през урегулираните поземлени имоти, както и площта на ограниченото право, 

което следва да се учреди. Устройствените схеми са необходими за изготвяне на 

оценка за определяне размера на обезщетението за учреденото право.  

 

Във връзка с провеждане на процедура по чл. 193 и чл. 210 от ЗУТ е изготвена 
експертна оценка от независим оценител за определяне на пазарна цена, по която ще се 
изплащат обезщетенията за учредяване на ограничено вещно право за прокарване на 
отклонения в съответствие с устройствените схеми по Приложение № 1 от настоящата 
докладна. 

 

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. 

Във връзка с гореизложеното и с оглед създаване на предпоставки за предприемане 
на своевременни действия за реализиране на проектното предложение, както и 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 193 и чл. 210 от 
ЗУТ, предлагам Общински съвет Смолян да вземе следното 

  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

 

1. Възлага на  Кмета на Община Смолян да предприеме всички необходими правни 

и фактически действия по провеждане на процедура по чл. 193 от ЗУТ. 

 

2. Одобрява пазарна цена на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и 

съоръжения съгласно експертна оценка на независим оценител в съответствие с  
необходимите за процедурата по  чл. 193 и чл. 210 от ЗУТ устройствени схеми на 
канализационни и водопроводни отклонения за обект: „Интегриран воден проект на 
агломерация Смолян“, съгласно Приложение № 1. 

 

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

съвет - Смолян допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 
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Приложения: 

1. Устройствени схеми на канализационни и водопроводни отклонения за обект: 
„Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, ведно с регистри на имотите за 
присъединяване към общите мрежи и съоръжения на ВиК инфраструктурата на гр. Смолян 

по реда на чл. 193 от ЗУТ - Приложение № 1; 

2. Доклад за извършена експертна оценка за определяне стойността на правото на 
преминаване през 1 кв. м площ от недвижими имоти частна и държавна собственост на 
територията на гр. Смолян за обект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“; 

 

 

 

 

 

 Вносител:  

 Николай Мелемов 

 Кмет на община Смолян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ:  

 

    ИНЖ. МАРИАНА  ЦЕКОВА…………….……..../Зам. Кмет  на община Смолян/  

    МАРИН ЗАХАРИЕВ…………………..…………… /Зам. Кмет  на община Смолян/ 

инж. ЙОРДАН ЩОНОВ………………………..../Директор в дирекция УТОС/   

 

ИЗГОТВИЛ: Зл. Карамучев  ………………………………. / Юрисконсулт в дирекция ПНО /  


