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Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 444 

 

 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.04.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24 

 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на наличие на изграденост на елементите на 
подземната техническа инфраструктура под обект: „ Път III-866 „ Стойките - 
Широка лъка – Михалково“ от км 8+225,33 до км 8+980,77, от 8+680,77 до км 
11+557,32 и км 26+600 до км 50+484,86“ в частта, която преминава през гр. 
Смолян, с. Стойките и с. Широка лъка, и съгласие да не се извършва планово 
изграждане или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура 
за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта за 
рехабилитация на посочения пътен участък съгласно условията на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,   
т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 60 от 
Административнопроцесуалния кодекс 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Констатира се наличие на изграденост на елементите на подземната 

техническа инфраструктура под обект: „Път III-866 „ Стойките - Широка лъка – 
Михалково“ от км 8+225,33 до км 8+980,77, от 8+680,77 до км 11+557,32 и км 
26+600 до км 50+484,86“ в частта, която преминава през гр. Смолян, с. Стойките и 
с. Широка лъка, и се дава съгласие да не се извършва планово изграждане или 
реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 /пет/ 
години след приключване на дейностите по проекта за рехабилитация на 
посочения пътен участък съгласно условията на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020г.  

2. Допуска се предварително изпълнение на настоящото решението по реда 
на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. 
 
29-25-25 
 

 

ГЛ. ЕКСПЕРТ:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                  /Димитър Кръстанов/          
Вярно с оригинала,      


