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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай Тодоров Мелемов – Кмет на Община Смолян 
   

Относно : Възмездно придобиване от община Смолян на ограничени вещни права - права на 
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през 
чужди имоти за изграждане на линеен обект: „Интегриран воден проект на агломерация град 
Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове. 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
  Община Смолян в програмен период 2007 – 2013 г. на Оперативна програма „Околна среда“ 
реализира успешно първият етап на изпълнение на проект „Интегриран воден проект на 
агломерация град Смолян”. Резултатите от реализацията на проекта са: 1. Разработено 
прединвестиционно проучване на цялата агломерация „Смолян“, с което се дава ясно и подробна 
характеристика на техническото състояние на „В и К“ инфраструктурата на територията на 
агломерация „Смолян“;  2. Разработен идеен проект за третичното пречистване ГПСОВ – 
Смолян -  отстраняване на фосфор; 3. Разработен работен проект съгласно утвърдените трасета по 
задание; 4. Разработени план-схеми на трасетата преминаващи през частни имоти. Общата дължина 
на новопроектирана и реконструирана канализационна мрежа е 37 610 м.  

В програмен период 2014- 2020 г. на Оперативна програма „Околна среда“ съгласно 
изискванията, утвърдени от Европейската комисия, Бенефициент на средствата по оперативната 
програма е „ВиК“ ЕООД - гр. Смолян. В резултат на констатациите, направени в разработения 
ПИП, че има участъци от канализационната мрежа, които не провеждат съответните водни 
количества и е необходимо на по-късен етап да се реконструират. „В и К“ ЕООД - гр. Смолян 
възложи и разработи тези клонове, които допълват основния проект. Тази възможност се 
предоставя с новия програмен период. Изготвен е проект с допълнителните клонове, непровеждащи 
водни количества и други констатирани във фаза идеен проект, с наименование „Идеен проект на 
В и К мрежа по „Регионален инвестиционен В и К проект за обособената територия на „В и 
К“ ЕООД – Смолян“ , ведно със всички съпътстващи части. За допълнително проектираните 
клонове са разработени и необходимите план-схеми. Общата дължина на допълнително 
проектирана и реконструирана канализационна мрежа е 9 502 м. 

Във връзка с възмездното придобиване на ограничени вещни права (права на прокарване) за 
реализиране на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с 
допълнително разработените трасета, обект от първостепенно значение за Община Смолян, одобрен 
с Решение № 346 /16.12.2016 г. от Общински съвет – Смолян, е необходимо съгласие за учредяване 
на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура през чужди имоти. Цената на учреденото право на прокарване  е  в размер на 4 
(четири) лв./кв.м, съгласно Протокол №1/19.04.2017 г. на Комисия назначена със Заповед № РД-
0349/12.04.2017 г. г. на Кмета на Общината, на основание чл. 210, ал.1 от Закона за устройство на 
територията. Засегнатите имоти в сервитута, касаещи реализираното на обекта, са описани в 
Приложения № 1 и № 2 към настоящата докладна записка. Придобиване на описаните ограничени 
вещни права е възможно да се извърши по реда на чл.193, ал.1 и 2 от Закона за устройство на 
територията (с писмен договор между собствениците на поземлените имоти) или на чл.193, ал.3 от 
Закона за устройство на територията (със заповед на кмета на общината, когато не е постигнато 
съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно 
икономически нецелесъобразно). 
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 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 15 
от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 
193, ал. 1-3 от Закона за устройство на територията, предлагам на Общинския съвет да приеме 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E: 
 
 

1. Дава съгласие за възмездно придобиване от община Смолян на ограничени вещни права - 
права на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 
през чужди имоти, описани в Приложения № № 1 и 2, за изграждане на линеен обект: „Интегриран 
воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове, при цена 
за учредяване на правата в размер на 4 лв./кв.м. 

 
2. Упълномощава Кмета на общината след заплащане на дължимите суми за право на 

прокарване да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване на същото. 
 

 
Вносител: 
 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 
Кмет на община Смолян 
        


