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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай Тодоров Мелемов – Кмет на Община Смолян 
   

Относно : Допълнение на Решение № 538 от  29.06.2017 г. на Общински съвет – гр. Смолян 
в частта на Приложение 1 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
  На 29.06.2017 г. Общински съвет – гр. Смолян с Решение № 538 даде 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., като упълномощи 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. 
 На 12.07.2017 г. Общинският експертен съвет по устройство на територията гр. Смолян 
разгледа разработените план-схеми във връзка с придобиването на ограничените вещни права. В 
Протокол №26/12.07.2017 г. на ОЕСУСТ, изиска разработването на план-схеми и за водопроводната 
мрежа за клоновете проектирани по проект „Интегриран воден проект на агломерация град 
Смолян”. Трасетата на водопроводната мрежа засягат имотите описани в приложението към 
настоящата докладна записка.  Регистърът на засегнатите имоти следва да допълни Решение № 538 
от  29.06.2017 г. на Общински съвет – гр. Смолян в частта на Приложение 1, като в останалите си 
части остава непроменено.  
  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  И: 

 
1. Допълва Решение № 538 от 29.06.2017 г. на Общински съвет – гр. Смолян в частта на 

Приложение 1. 
 

 
Вносител: 
 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 
Кмет на община Смолян 
        
Съгласували:      инж. М. Цекова - ......................зам. кмет  на Община Смолян 

 
                               инж. Й. Щонов - ………………директор дирекция „УТ и ОС”  

 
                               С. Делирадева    - ....................... ст. юрисконсулт в дирекция “ПНО”   
 
Изготвил:             Х. Моллов         - ………………мл. експерт в дирекция  „СИ и ОС“  


