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До 
Общински съвет 
Смолян 
 
 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
  

от Николай Тодоров Мелемов - 
Кмет на Община Смолян 

 
Относно : Разрешение за изработване на Подробен устройствен 
план – парцеларен план и устройствени план - схеми за обект : 
„Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с 
допълнително разработени клонове. 
 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Предлагам на Вашето внимание за разглеждане по 
компетентност  искане от Община Смолян и „В и К“ – ЕООД 
Смолян  за допускане за изработване на Подробен устройствен план 
– парцеларен план и устройствени план схеми за обект : 
„Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с 
допълнително разработени клонове.  
           Към заявлението са приложени задания от възложителите за 
изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план и 
устройствени план -  схеми, изготвени от възложителя на основание 
чл. 125 от ЗУТ. 
 
            Община Смолян е разработила план – схеми и парцеларен 
план на трасетата преминаващи през поземлените имоти.  
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 
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допълнително проектираните клонове са разработени и 
необходимите план-схеми на водоснабдителната и канализационна 
мрежа. 
 
            Исканията са разгледани на заседание на Общинския 
експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ при Община 
Смолян – Протоколи с № 19/30.05.2017 год. и № 26/12.07.2017 год.  
Заданията са изготвени съгласно изискванията на чл.125 от ЗУТ. 
Предложението за Подробен устройствен план – парцеларен план и 
устройствени план - схеми за обект : „Интегриран воден проект на 
агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени 
клонове, отговаря на устройствените норми за проектиране.  
  

   ОЕСУТ  предлага на компетентния орган да одобри 
заданията и да издаде разрешение за изработване на Подробен 
устройствен план – парцеларен план и устройствена план - схема 
за обект : „Интегриран воден проект на агломерация град 
Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове. Трасетата на 
канализацията и на водопровода да преминават главно в 
съществуващата улична мрежа на град Смолян.  

Устройствените план – схеми да се изработят поотделно за 
подобект “Канализация“ и подобект “Водоснабдяване“, на фаза 
работен проект в мащаб М 1:500. 

 
Проектът за парцеларен план и устройствените план–схеми 

следва да се изпълни в съответствие с изискванията на:  

• Закона за устройство на територията /ЗУТ/; 
• Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените 
схеми и планове; 

• Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони; 

• Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически 
проводи и съоръжения; 
 
Устройствените план – схеми на трасетата към проекта да се 

изработят със сервитут съгласно изискванията на чл. 193 от Закона 
за устройство на територията и чл. 112, ал. 2 от Закона за водите. 
 Проектът на парцеларния план и устройствените план – схеми 
определя трасето на канализацията и водопровода, площта на 
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засегнатите територии и необходимия сервитут за изграждане и 
експлоатация. 

Съгласно чл.67, ал.1 от ЗУТ, съоръженията на техническата 
инфраструктура се проектират и изграждат в общински и 
държавни поземлени имоти. Когато това е невъзможно, мрежите и 
съоръженията на техническата инфраструктура се изграждат в 
поземлени имоти собственост на физически и юридически лица. 

       Съгласно изискванията на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, 
разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план 
се дава с решение на общински съвет. Съгласно чл. 124б, ал. 1 от 
ЗУТ с разрешението за изработване на подробен устройствен план 
се одобрява заданието по чл.125. 
                 С Решение №346 от Протокол № 20/16.12.2016 г. на 
Общински съвет Смолян обектът „Интегриран воден проект на 
агломерация гр.Смолян” е приет в годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 
година и е обявен от първостепенно значение съгласно §5 от ДР на 
ЗУТ. 

  Съгласно чл. 156а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) от ЗУТ, след 
допускане/възлагане изработването на подробен устройствен план за 
изграждане на национален обект или на общински обект от 
първостепенно значение всички органи и лица извършват 
административно обслужване или съгласуване по този закон в 
срокове, с една втора по-кратки от предвидените. 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 
124а, ал.1 от ЗУТ, чл. 124б, ал.1 от ЗУТ и чл.156а от ЗУТ предлагам 
Общински съвет Смолян да вземе следното      

 
              Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план и устройствени план схеми за 
обект : „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, 
ведно с допълнително разработени клонове.  

 
       Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да 
отговаря на изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 8 за 
правила и норми за разполагане на технически проводи и 
съоръжения и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи 
за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.  
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Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с 
актуална скица от кадастралната карта и действаща регулация на гр. 
Смолян  и изработени в М 1:500. 

 
2. Одобрява задания за изработване на Подробен устройствен 

план – парцеларен план и устройствени план схеми за обект : 
„Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с 
допълнително разработени клонове на Община Смолян и „В и К“ – 
ЕООД Смолян.   

   
          3. Съгласно чл. 156а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) от ЗУТ,  след 
допускане/възлагане изработването на подробен устройствен план за 
изграждане на национален обект или общински обект от 
първостепенно значение всички органи и лица извършват 
административно обслужване или съгласуване по този закон в 
срокове, с една втора по-кратки от предвидените. 

    
      

           Приложение : Задания за изработване за изработване на Подробен устройствен план – 
парцеларен план и устройствени план схеми за обект : „Интегриран воден проект на 
агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове на Община Смолян и  
„В и К“ – ЕООД Смолян   
            
Вносител : 
Николай Мелемов 
Кмет на община Смолян 
 


