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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай Тодоров Мелемов 
Кмет на Община Смолян 

   
Относно: Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване на 

отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти – общинска 
собственост за изграждане на линеен обект: „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в 
УПИ I – 132.431 в кв. 287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян“.  
 
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
   Предлагам на Вашето внимание за разглеждане по компетентност  искане от Йосиф 
Алексиев Бимбашиев за изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване 
на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти – 
общинска собственост за обект: „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 
132.431 в кв. 287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян“.  
С Решение №569 от Протокол №28/31.08.2017 год. на Общинкси съвет Смолян е разрешено 
изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план  за обект: „Водоснабдяване на 
съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 132.431 в кв. 287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, 
Община Смолян“ с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.132.12, 
67653.132.18, 67653.132.424, 67653.132.430 и 67653.132.431 по кадастралната карта на гр. Смолян.  
          Йосиф Алексиев Бимбашиев е собственик на поземлен имот с идентификатор 
67653.132.431 с площ 1130 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), местност Могилата, при съседи: поземлени имоти с 
идентификатори  67653.132.76, 67653.132.432, 67653.132.71, 67653.132.74, 67653.132.18, по силата 
на  Решение №Ф337А/25.03.2003г. за възстановяване право на собственост в стари реални 
граници, издадено от Общинска служба по земеделие – Смолян. 

Към заявлението е приложен проект на ПУП-парцеларен план, скица №15-168236-
12.04.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Смолян, Решение 
№Ф337А/25.03.2003г. за възстановяване право на собственост в стари реални граници, издадено от 
Общинска служба по земеделие - Смолян, подробен регистър на засегнатите имоти, съгласно 
който трасето на прокарване е през следните имоти – общинска собственост: 
 

№ № на имот НТП 
Трайно 

предназначение 

Площ 
на 

имота, 
м2 

Площ на 
преминаване 
през имота, 

м2 

1. 67653.132.18 
За селскостопански,  
горски, ведомствен 
път 

Земеделска 1418 85 

2. 67653.132.424 
За друг поземлен 
имот за движение и 
транспорт 

Територия на 
транспорта 

1571 52 

3. 67653.132.430 
За селскостопански,  
горски, ведомствен 
път 

Земеделска 2796 186 
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 Предвид гореизложеното и на основание чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на 
територията  и чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с Решение № 569/31.08.2017 год. на Общински съвет - Смолян за 
допускане за изработване на ПУП-ПП, предлагам на Общинския съвет да приеме следните  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 
1. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване  на отклонение от 

общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обект: „Водоснабдяване на 
съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 132.431 в кв. 287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, 
Община Смолян“  през следните общински имоти: 

 

№ № на имот НТП 
Трайно 

предназначение 

Площ 
на 

имота, 
м2 

Площ на 
преминаване 
през имота, м2 

1. 67653.132.18 
За селскостопански,  
горски, ведомствен 
път 

Земеделска 1418 85 

2. 67653.132.424 
За друг поземлен 
имот за движение и 
транспорт 

Територия на 
транспорта 

1571 52 

3. 67653.132.430 
За селскостопански,  
горски, ведомствен 
път 

Земеделска 2796 186 

 
2. Упълномощава кмета на общината след одобряване на ПУП – ПП и  заплащане на  

дължимите суми да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване на 
правото на прокарване. 

 3. Предварителното съгласие важи за срок от три години считано от влизането в сила на 
решението.  
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
Николай Мелемов 
Кмет на Община Смолян 
   
      


