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Относно: Приемане на наличие на изграденост на елементите на подземната 
техническа инфраструктура под обект: „Път III-866 „ Стойките - Широка лъка – 
Михалково“ от км 8+225,33 до км 8+980,77, от 8+680,77 до км 11+557,32 и км 
26+600 до км 50+484,86“ в частта, която преминава през гр. Смолян, с. Стойките и с. 
Широка лъка, и съгласие да не се извършва планово изграждане или реконструкция на 
съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след приключване на 
дейностите по проекта за рехабилитация на посочения пътен участък съгласно 
условията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.  

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 

В Община Смолян е постъпило писмо от Агенция „Пътна инфраструктура“, 
заведено в деловодната система на община Смолян с вх. № ДЛ002321/10.03.2017г., във 
връзка с кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 
изпълнение на рехабилитация на пътен участък: „Път III-866 „ Стойките - Широка 
лъка – Михалково“ от км 8+225,33 до км 8+980,77, от 8+680,77 до км 11+557,32 и км 
26+600 до км 50+484,86“. Пътните отсечки преминават през територията на гр. Смолян 
и селата Стойките и Широка лъка. Съгласно изискванията на Управляващия орган по 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. елементите на подземната 
техническа инфраструктура под обекта на интервенция следва да бъдат напълно 
изградени и/или реконструирани в участъците, преминаващи през гореизброените 
населени места към момента на кандидатстване, което обстоятелство отговаря на 
действителното положение, като във връзка с изискванията за устойчивост следва да не 
се предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна 
инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта.  

Считам за необходимо с цел защита интересите на държавата и община Смолян 
да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение, като излагам 
следните мотиви: Предвид съществуващата социално - икономическа ситуация в 
страната, не са налице държавни средства за реализиране на посочения пътен участък, 
като единствената възможност за това е кандидатстване по оперативните програми на 
Европейския съюз и получаване на финансиране посредством подписване на договор за 
безвъзмездна финансова помощ. Налице е кратък срок за подаване на проектно 
предложение за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 
г., като неспазването му ще окаже трайни последици върху държавния и обществения 
интерес и възможностите за осигуряване на транспортна връзка и условия за нормално 
придвижване на жителите на посочените населени места. По този начин би се нарушил 
държавния и обществения интерес, тъй като са предприети всички други надлежни 
действия за кандидатстване за осигуряване на финансов ресурс. С оглед на 
гореизложеното считам, че са налице основанията за допускане на предварително 
изпълнение, тъй като е налице необходимост от защита на държавния и обществения 



интерес и от закъснението на изпълнението на решението може да последва значителна 
и трудно поправима вреда. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 60 от Административнопроцесуалния 
кодекс предлагам на Общинския съвет да приеме следното:  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
 

 
1. Констатира се наличие на изграденост на елементите на подземната 

техническа инфраструктура под обект: „Път III-866 „ Стойките - Широка лъка – 
Михалково“ от км 8+225,33 до км 8+980,77, от 8+680,77 до км 11+557,32 и км 
26+600 до км 50+484,86“ в частта, която преминава през гр. Смолян, с. Стойките и с. 
Широка лъка, и се дава съгласие да не се извършва планово изграждане или 
реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 /пет/ 
години след приключване на дейностите по проекта за рехабилитация на посочения 
пътен участък съгласно условията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-
2020г.  

2. Допуска се предварително изпълнение на настоящото решението по реда на 
чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
        


