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Одобрявам: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

по чл. 210 от Закона за устройство на територията 

№ 45/07.02.2020г. 

 

                Днес 07.02.2020г. комисия по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ, назначена със Заповед № 

РД-0862/12.10.2017г., изменена и допълнена със Заповед № РД-0663/14.08.2018г. на 
Кмета на Община Смолян, в състав: 
                Председател: инж.Йордан Щонов Щонов –Директор на Дирекция „УТ” при 

Община Смолян 

                Членове:       1.Златко Карамучев – юрисконсулт при Община Смолян 

                                       2.Даниела Атанасова Коджаколева – гл.специалист  в Дирекция 
„УТ” при Община Смолян, 

разгледа служебно образувана преписка във връзка с изпълнение на т. 1 от Решение № 

867 на Общински съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 16.07.2018г., 
Протокол № 40, с което е възложено на Кмета на Община Смолян да проведе 
процедури по чл. 193 от ЗУТ, свързани с обект: „Интегриран воден проект на 
агломерация Смолян“, обявен за общински обект от първостепенно значение с Решение 
№ 60 на Общински съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 30.12.2019 

г., Протокол № 4                 

Мотиви: Комисията в горния състав разгледа служебно образувана преписка за 
прокарване на отклонения от общи ВиК мрежи на техническата инфраструктура през 
чужди поземлени имоти с идентификатори № 67653.924.255 – собственост на н-ци на 
Щилянуда Г. Йовкова – Петър А. Йовков и Йордана А. Бояджиева, 67653.924.257 – 

собственост на н-ци на Михал Х. Михалакев – Мария Т. Чапкънова, Петър Т. Чапкънов, 
Ана Х. Въргова, Шина Х. Оджакова, Христо Р. Михалакев и Мария Р. Петрова по КК и 

КР на гр. Смолян,  кв.Устово, одобрена със заповед № 300-5-66/11.10.2004г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, които имоти са с трайно предназначение - 
урбанизирана територия и с начин на трайно ползване – ниско застрояване,  
представляващи част от клон H-KI.31E2N на обект: „Интегриран воден проект на 
агломерация Смолян“. Отклоненията от общите ВиК мрежи на техническата 
инфраструктура ще обслужват поземлен имот – публична общинска собственост с 
идентификатор № 67653.924.565 по КК и КР на гр. Смолян, кв.Устово представляващ с 
начин на трайно ползване – улица „Кирил Маджаров“  в гр. Смолян, кв.Устово,област 
Смолян. 
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На собствениците на гореизброените имоти са изпратени покани за сключване на 
договор по реда на чл.193, ал.1 от ЗУТ с писма изх. № ДЛ001748/15.07.2019 г., към 

които са приложени проект на договор и одобрени с Решение № 867 от 16.07.2018г. на 
Общински съвет - Смолян план-схема на съответното отклонение и експертна оценка 
на независим оценител. Видно от съдържащите се в преписката документи между 

страните не е постигнато съгласие за сключване на договор по реда на чл. 193, ал. 1 от 
ЗУТ, поради неявяване на собствениците на засегнатите имоти в определения в 
поканата срок за сключване на договор, което неявяване изрично е указано в поканата, 
че ще се приема за отказ от тяхна страна. 
         Проектното трасе на водопроводен клон H-KI.31E2N  преминава през поземлени 

имоти с идентификатори № 67653.924.255, 67653.924.257, 67653.924.544, 

67653.924.565, 67653.924.621, по кадастралната карта на гр. Смолян, кв.Устово  

одобрена със Заповед № 300-5-66/11.10.2004г.  на ИД на АГКК, като трасето засяга 
същите с обща площ от 58  кв.м., представляваща канализация заедно със сервитутната 
ивица. Дължината на трасето  е 83 м. 

         Прокарването на отклоненията през гореизброените поземлени имоти ще се 
извърши в съответствие с план-схеми, одобрени с Решение № 867 на Общински съвет – 

Смолян по Протокол № 40, взето на заседание от 16.07.2018г. Комисията установи, че 
друго техническо решение, различно от предложеното в работния проект и одобрените 
план-схеми би било явно икономически нецелесъобразно, което се потвърждава от 
следните обстоятелства: избраните трасета за горепосочените имоти не влошават 
условията на застрояване на поземлените имоти, не препятстват установения начин на 
трайно ползване и не засягат разрешени строежи и съществуващи сгради в имотите, а 
техническото решение на трасетата за отклонения са възможно най-кратки, засягат 
имотите в най-малка степен и при изпълнението им ще се нанесат най-малко 

нарушения на околната среда, 

           Водопроводът заедно със сервитутната ивица заема 58 кв.м., като от поземлен 

имот с идентификатор № 67653.924.255 – засяга площ от 14 кв.м., 67653.924.257 – 

засяга площ от 3 кв.м, 67653.924.544 – засяга площ от  25 кв.м.,  67653.924.565 – засяга 
площ от 8 кв.м., 67653.924.621 – засяга площ от 8 кв.м., които представляват 
урбанизирани територии и трябва да се възстановят след строително-монтажните 
работи, а останалите земни маси и отпадъци да се почистят и извозят на подходящите 
депа. 

          Съгласно т. 2 на Решение № 867 на Общински съвет – Смолян, взето на 
заседанието му, състояло се на 16.07.2018г., Протокол № 40, е одобрена пазарна цена 
на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения съгласно 

експертна оценка на независим оценител, която следва да се ползва при определяне 
размера на обезщетенията по чл. 210 от ЗУТ.  

          Членовете на Комисията, след анализ на фактите и обстоятелствата във връзка 
със стартиралото административно производство, установи, че са налице 
предпоставките, при наличието на които следва да се приложи процедурата по чл. 193, 

ал. 3 от ЗУТ, а именно: налице е отказ от собствениците на засегнатите от прокарването 

на отклонения на клон   H-KI.31E2N  имоти, водещо до невъзможност да се сключат 
договори по чл. 193, ал. 1 от ЗУТ, както и видно от одобрените с Решение № 867 от  
16.07.2018г.  на Общински съвет – Смолян план-схеми и работен проект не е налице 
друго техническо решение, което да е явно икономически целесъобразно. 
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            След обсъждане на изготвената експертна оценка на лицензиран оценител, 

одобрена с Решение № 867 от  16.07.2018г.  на Общински съвет – Смолян и на 
основание чл. 210, ал. 1 от ЗУТ, Комисията взе следните 
              

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Определя размер на еднократното обезщетение, представляващо цена 

на учреденото право на прокарване на отклонение от общи ВиК мрежи на 
техническата инфраструктура за обслужване на поземлен имот – публична 
общинска собственост с идентификатор № 67653.924.565  съгласно изготвена 
експертна оценка, одобрена с Решение № 867 на Общински съвет – Смолян, 

взето на заседанието му състояло се на 16.07.2018г., както следва: 
1.1. За поземлен имот с идентификатор 67653.924.255 с начин на трайно 

ползване: ниско застрояване, собственост на  н-ци на Щилянуда Г. Йовкова 
– Петър А. Йовков и Йордана А. Бояджиева –  еднократно обезщетение в 

размер на 56,00 лв. (петдесет и шест лева) ,  с обща сервитутна площ 14 

кв.м. 

1.2. За поземлен имот с идентификатор 67653.924.257 с начин на трайно 

ползване: ниско застрояване, собственост на  н-ци на Михал Х. Михалакев 
– Мария Т. Чапкънова, Петър Т. Чапкънов, Ана Х. Въргова, Шина Х. 

Оджакова, Христо Р. Михалакев и Мария Р. Петрова   –  еднократно 

обезщетение в размер на 12,00 лв. (дванадесет лева) ,  с обща сервитутна 
площ 3 кв.м. 

  

2. Сумите по т. 1 да се преведат от Община Смолян в търговска банка за 
обезщетяване на собствениците след влизане в сила на решението на комисията, 
като изплащането на същите е след представяне на документ за собственост, 
удостоверение за наследници при необходимост, разпределение на дяловете и банкови 

сметки на всички собственици и наследници.         

3. Комисията предлага на Кмета на Община Смолян след влизане в сила на оценките по т. 
1.1 и т.1.2 и изплащане на дължимите обезщетения да бъде издадена заповед за 
учредяване право на прокарване на отклонения от общи ВиК мрежи на техническата 
инфраструктура през гореописаните чужди поземлени имоти по реда на чл.193, ал.3 от 
ЗУТ. 

Настоящото решение да се съобщи на заинтересованите страни по реда на АПК, като им 

се изпратят заверени преписи от същото. 

Решението може да се обжалва по реда на чл.215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от 
съобщаването му пред Административен съд – Смолян.. 

 

    

                               КОМИСИЯ:                     Председател:………………. 

                                                                                                 /инж.Й.Щонов/                                                                   

 

                                                                           Членове:   1…………………….. 

                                                                                                /З.Карамучев/      

                                                          

                                                                                       2……………………. 

                                                                                         /Д.Коджаколева/ 

 


