
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
от  Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на Община Смолян 

 

ОТНОСНО: Изразяване на съгласие за ползване на каптиран естествен извор, 
разположен в поземлен имот с идентификатор 49014.18.5209, собственост на 
община Смолян, с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на 
територията: земеделска по кадастрална карта на с. Момчиловци, местност 
„Имаретдере“, община Смолян. 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Община Смолян е постъпило искане вх. №ДЛ009378-001/14.07.2017г. от 
„Интернешънъл  Асет Банк“ АД, гр. София с ЕИК 000694329, което е собственик 
на почивна база, находяща се в УПИ I - 011038,  кв.1 по ПУП на с. Кутела, 
местност „Хайдушки поляни“, община Смолян. В него дружеството описва 
намеренията си да ползва вода за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване 
на обекта  от съществуващ  каптиран естествен извор, находящ се в поземлен имот 
с идентификатор 49014.18.5209, целия с площ 236 186 кв.м., собственост на  
община Смолян, с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на 
територията: земеделска по кадастрална карта на с. Момчиловци, местност 
„Имаретдере“, община Смолян. 

За таза цел е изготвен проект за санитарно-охранителна зона. Започната е 
процедура за издаване от Басейнова дирекция – Пловдив на разрешение за 
ползване на вода от извора за нуждите на почивната база.  

За да се продължи процедурата с Басейнова дирекция – Пловдив е 
необходимо Вашето съгласие за ползване на извора за питейно – битово 
водоснабдяване на обекта. Освен това за имотите, собственост на Община Смолян: 
идентификатор 49014.18.5209 с площ 236 186 кв.м., с начин на трайно ползване 
пасище, трайно предназначение на територията: земеделска по кадастрална карта 
на с. Момчиловци и засегната площ 13940 кв.м.  и № 011253 с площ 93.307 дка, с 
начин на трайно ползване пасище с храсти, трайно предназначение на територията: 
земеделска и засегната площ 10420 кв.м. в землището на с. Кутела, община 
Смолян, попадащи в пояси I, II и III на проектираната санитарно – охранителна 
зона за изворите е необходимо да се подпише и завери декларация за съгласие със 
забраните и ограниченията, посочени в Наредба №3/16.10.2000г. за условията и 
реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-
охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр.88/2000г.). 



Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на основание   
чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация,  чл. 52, ал.1, т.3, буква „Б“ и чл. 60, ал.6, т.2 от Закона за водите, 
предлагам на общинския съвет да приеме следните 
  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 
1. Дава съгласие на „Интернешънъл  Асет Банк“ АД, гр. София с ЕИК 

000694329, собственик на почивна база, находяща се в УПИ I - 011038,  кв.1 по 
ПУП на с. Кутела, местност „Хайдушки поляни“, община Смолян, за ползване на 
каптиран естествен извор, разположен в поземлен имот с идентификатор 
49014.18.5209, целия с площ 236 186 кв.м., собственост на  община Смолян, с 
начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: 
земеделска по кадастрална карта на с. Момчиловци, местност „Имаретдере“, 
община Смолян, за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.  

2. Упълномощава Кмета на общината да издаде необходимия за целта 
документ  /декларация/ по чл. 60, ал.6, т.2 от Закона за водите с която община 
Смолян като собственик на поземлени имоти: идентификатор 49014.18.5209 с площ 
236 186 кв.м., с начин на трайно ползване пасище, трайно предназначение на 
територията: земеделска по кадастрална карта на с. Момчиловци и засегната площ 
13940 кв.м.  и № 011253 с площ 93.307 дка, с начин на трайно ползване пасище с 
храсти, трайно предназначение на територията: земеделска и засегната площ 10420 
кв.м. в землището на с. Кутела, община Смолян,  попадащи в границите на пояс I, 
II и III на проектираната санитарно – охранителна зона около каптирания подземен 
естествен извор, ползван за самостоятелно питейно – битово водоснабдяване от 
„Интернешънъл  Асет Банк“ АД, гр. София с ЕИК 000694329, е запозната със 
забраните и ограниченията, определени в наредба по чл. 135, ал.1, т.6 от Закона за 
водите (Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване 
и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни 
нужди –ДВ бр.88/2000г.). 

 
 
 

ВНОСИТЕЛ:����  
                 Николай Мелемов 
                    Кмет на Община Смолян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


