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ОТНОСНО: Приемане на оценка на независим оценител за придобиване на 
собственост на поземлен имот с идентификатор 67653.916.30 с площ от 944 
кв.м. по скица №82/17.11.2017 г.  попадащ в УПИ – Озеленяване, улична 
регулация и речно корито на р.Черна между кв.130 и кв.133 по плана на 
гр.Смолян  за обект „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, 
до Римски мост, по десния бряг на р.Черна в гр.Смолян“ по проект 
„Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от 
наводнения“, с акроним  Flood Protection по Програмата за трансгранично 
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България“ 2014 – 2020, 
Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен 
регион“, Инвестиционен проект 5b: „Насърчаване на инвестиции, 
предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване от 
устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на 
бедствия“. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

На 22 декември 2016 г. е обявена 3-та покана за набиране на проектни 
предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ 
V-A Гърция-България“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 2: „Устойчив и 
приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен проект 5b: 
„Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични 
рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи 
за управление на бедствия“. Поканата е ограничена за следните 
бенефициенти: Областните администрации на Смолян, Хасково, Кърджали и 
Благоевград, от българска страна и Регион Централна Македония, Регион 
Източна Македония и Тракия и Децентрализирана администрация на 
Македония – Тракия, от гръцка страна. 



Стратегическият проект, по който Областна администрация Смолян е 
бенефициент и който се подготвя от 2016г., е с наименования „Трансгранично 
планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, с акроним 
Flood Protection. Проектът има за цел прилагане на мерки за защита от 
вредното въздействие от водите и намаляване на заплахата от риска от 
наводнения трансграничния регион – речните басейни на реките 
Струма/Стримон, Керкини, Места/Нестос и Марица/Еврос/Арда. 

В разработения от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, 
План за управление на риска от наводнения (ПУРН) са разписани мерки, 
които следва да се прилагат, за да се  осигури защита от вредното въздействие  
на водите. Районите в които ще се прилагат мерките са определени като 
райони със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от 
Министъра на околната среда и водите след извършена предварителна оценка 
на риска от наводнения. 

Областна администрация – Смолян се е водила от следните основни 
приоритети при избора на участъците, в които ще се изпълнят дейностите – 
запазване живота и здравето на хората, по-висока степен на защита на 
инфраструктурата (основни пътни комуникации) и бизнеса, както и 
осигуряване на свободен воден обем в речните легла за осигуряване 
преминаването на висока вълна.  

На база определените с ПУРН рискови и уязвими участъци по река 
Черна в община Смолян и след извършена предварителна оценка на 
потенциални обекти и преценка на допустимостта им съобразно критериите 
на Програмата, като допустим за включване в проектното предложение се 
очертава следния обект: „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър 
Берон“, до Римски мост, по десния бряг на р. Черна в гр. Смолян“. 

Тъй като съгласно чл. 10, ал.1, т.1 от Закона за водите държавната 
политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция 
и модернизация на водностопанските системи и съоръжения се осъществява 
от министъра на регионалното развитие и благоустройството – за 
водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения на населени места 
и за предпазване от вредното въздействие на водите в границите на 
населените места, Областният управител на Област Смолян е направил 
искане до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за 
делегиране на правомощия на Областна администрация Смолян да бъде 
възложител, съгласно Закона за устройство на територията. 

За придобиване на собствеността на поземлен имот с идентификатор 
67653.916. 30 с площ от 944 кв.м. по скица №82/17.11.2017 г. попадащ в УПИ 
– Озеленяване, улична регулация и речно корито на р.Черна между кв.130 и 
кв.133 по плана на гр.Смолян за обект „Изграждане на подпорна стена на 



улица „Петър Берон“, до Римски мост, по десния бряг на р.Черна в 
гр.Смолян“ е представена пазарна цена за 1 кв.м.- 27,00 лв. без ДДС, въз 
основа на Доклад за извършена експертна оценка от лицензиран оценител, 
вписан в Камарата на независимите оценители в България 

Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното за използване 
на предоставената възможност за изграждане на подпорна стена на улица 
„Петър Берон“, до Римски мост, по десния бряг на р. Черна в гр. Смолян, с 
което ще се осигури и повиши нивото на защита при наводнения с 
дългосрочен ефект, чрез финансиране от Програмата „ИНТЕРРЕГ V-A 
Гърция-България“ 2014 – 2020 и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация и чл. 8, ал.1 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за 
общинска собственост, предлагам на общинския съвет да приеме следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
           Приема справедлива пазарна цена за кв.м. -27,00 лв. без ДДС, въз 
основа на Доклад за извършена експертна оценка от лицензиран оценител, 
вписан в камарата на независимите оценители в България за предприемане на 
действия по придобиване на собствеността на поземлен имот с  
идентификатор 67653.916.30 с площ от 944 кв.м. по скица №82/17.11.2017 г.  
попадащ в УПИ – Озеленяване, улична регулация и речно корито на р.Черна 
между кв.130 и кв.133 по плана на гр.Смолян  за обект „Изграждане на 
подпорна стена на улица „Петър Берон“, до Римски мост, по десния бряг на 
р.Черна в гр.Смолян“  
 
 
Приложение: 1.Доклад за извършена експертна оценка от независим експерт 
                              2.Скица №82/17.11.2017 г. 
 
 
 
 
Вносител: 
Николай Мелемов 
Кмет на Община Смолян 


