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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРИ ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

Д О К Л А Д Н А     З А П И С К А 

От Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ОТНОСНО: Oдобряване на Устройствени схеми на канализационни и водопроводни 

отклонения от общите мрежи и съоръжения по Проект „Интегриран воден проект на агломерация 

Смолян“. 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на Община Смолян е постъпило Заявление вх. № УТ003338_002/ 

18.01.2022 г. от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД гр. Смолян, ЕИК 

830166530 със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „П.Р. Славейков“ № 2, 

представлявано от инж. Румяна Янчевска – Управител, относно одобряване на Устройствени 

схеми на канализационни и водопроводни отклонения от общите мрежи и съоръжения по Проект 

„Интегриран воден проект на агломерация Смолян“. 

 

 Постъпилото искане е формулирано въз основа на следните мотиви: 

 

С Решение № 867 на Общински съвет – Смолян, взето на заседанието му на 16.07.2018г. 

по Протокол № 40,  ми е възложено предприемането на всички необходими правни и фактически 

действия за провеждане на процедури по чл. 193 от ЗУТ, необходими за проект „Интегриран 

воден проект на агломерация Смолян“. 

 

В т. 2 от посоченото решение, Общински съвет – Смолян е одобрил пазарна цена за право 

на прокарване на отклонения от общи ВиК мрежи и съоръжения, съгласно експертна оценка на 

независим оценител и в съответствие с необходимите устройствени схеми на канализационни и 

водопроводни отклонения за проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“.  

 

Решението е взето въз основа на приложените тогава устройствени схеми на 

канализационни и водопроводни отклонения на засегнатите от проекта поземлени имоти.  

 

В изпълнение на Решение № 867 от 16.07.2018 г. са учредени в полза на Община Смолян 

по реда на чл. 193 и чл. 210 от ЗУТ вещни права за прокарване на отклонения от общи ВиК мрежи 

и съоръжения от собствениците на поземлени имоти, засегнати от предвижданията на проекта 

съгласно устройствените схеми, приложени към Решение № 867 от 16.07.2018г . 
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От изложените обстоятелства се установява, че устройствените схеми на канализационни 

и водопроводни отклонения за проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, вече 

са разглеждани от Общинския съвет и са послужили за вземането на  Решение № 867 от 

16.07.2018 г.  Въз основа на тези устройствени схеми са учредени указаните в това Решение 

вещни права в полза на Община Смолян, които вещни права вече са вписани по надлежния ред в 

имотния регистър по партидите на засегнатите имоти.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинския съвет – 

Смолян допуска предварително изпълнение на настоящото решение. Обектът е от първостепенно 

значение. Сроковете за изпълнение са много кратки и изтичат и ще бъде възпрепятствано 

изпълнението на СМР в по-късен етап. 

 

Във връзка с гореизложеното и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  

чл. 193 и чл. 210 от ЗУТ, чл. 60, ал. 1 от АПК, предлагам Общински съвет Смолян да вземе 

следното 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

 

 1. Одобрява  устройствени схеми на канализационни и водопроводни отклонения за 

обект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, съгласно Приложение № 1  към 

настоящото решение. 

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 

от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Приложения: 

 

1. Приложение № 1 – Устройствени схехи на канализационни и водопроводни 

отклонения за обект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“; 

2. Приложение № 2 – Списък на имотите от обект „Интегриран воден проект на 

агломерация Смолян“ и съответните договори/заповеди по чл. 193, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ 

съгласно устройствени схеми от Решение № 867 от 16.07.2018г. на ОбС - Смолян. 

3. Решение № 867 от 16.07.2018г. на Общински съвет – Смолян. 

 

На основание чл.60 , ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинския съвет – 

Смолян допуска предварително изпълнение на настоящото решение . 

 

 

Вносител: /П/ 

 Николай Мелемов 

 Кмет на община Смолян 


