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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

            от   Николай   Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

  

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за  ползване на повърхностен воден обект 

река Черна, с цел на ползването – „Изграждане на нови съоръжения за линейна 

инфраструктура, пресичаща воден обект”. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
  

  На 05.11.2020 г. с писмо вх. №ЕО–СМ–1498–002/05.11.2020 г. от „ВиК‘ ЕООД 

Смолян, на основание чл. 60 от Закона за водите стартира процедура за издаване на 

разрешително чрез подаване заявление по образец, одобрен от министъра на околната 

среда и водите. Искането касае издаване на Разрешително за  ползване на 

повърхностен воден обект река Черна, с цел на ползването – „Изграждане на нови 

съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект за имот публична 

общинска собственост с идентификатор №67653.919.449 на гр. Смолян, ул. „Никола 

Петков“.  

 Горе посочения имот представлява дере с идентификатор №67653.919.449 

съгласно скица №15–655031–22.07.2020г.  

 Настоящото искане е и във връзка с реализацията на проект „Интегриран воден 

проект на агломерация гр.Смолян“, обект от изключителна важност за жителите на 

Община Смолян и за опазване на околната среда на района. 

 При проверка на входираната документация се констатира, че същата е в обем 

и съдържание съгласно изискванията на Закона за водите, както следва: 

      - посочени данните по чл.56, ал. 1, т. 4 – 9 от ЗВ; 

    -параметрите на исканото използване - Необходимост от пресичане на 

наличното водно тяло –  НТП – дере находящо се в  имот УПИ№67653.919.449 

публична общинска собственост, с цел: „Изграждане на нови съоръжения за 

линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”. Площ на имота – 0,286 кв.м; 

•   Площ за право на преминаване и ограничения за ползване в 0,013 кв.м.; 

•   Дължина на трасето – 6 метра; 

•   Географски координати  на участъка за преминаване: 

       – Т 1 –  41°34' 24.3955“      24°43' 39.7602“ 

       – Т 2  – 41°34' 24.3605“      24°43' 39.7587“ 

     – На основание чл.62а, ал.1и ал.2 от Закона за водите е изготвено  Съобщение 

за  публично обявяване на сайта на община Смолян. В законоустановеният 14 

дневен срок от обявяването на 24.11.2020г. не са постъпили възражения и 

предложения от заинтересовани лица.  

  

Към заявлението са  приложени: 

1. Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното в размер на 

250лв.  



2. Актуални скици или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена 

от съответния компетентен орган. 

3.Декларация за обстоятелствата по чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната 

среда. 

4.Становище на РИОСВ–Смолян с изх.№КПД–11–981–(1)/03.08.2018г., че не е 

необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за 

оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно Закона за опазване на 

околната среда и Закона за биологичното разнообразие. 

5.Становище с  изх. №ПУ–01–393(1)/29.06.2018г. от Басейнова дирекция за 

управление на  водите  за оценка на допустимостта  на инвестиционните проекти  

спрямо целите за  опазване  на околната среда и мерките определени  в Плана за 

управление на речните басейни на Източнобеломорски район и План за риска от 

наводнения в Източнобеломорски  район. 

6. Издадена Заповед №РД–0709/07.07.2020г. на кмета на община Смолян на 

основание чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията за право на 

преминаване през имот публична общинска собственост. 

7.Инвестиционен проект съгласно изискванията на Закона за устройство на 

територията– хдриложка част и хидравлично оразмеряване, както и обосновки, 

изчисления и доказателства за изпълнение на изискванията на по чл.156е, ал.2 от 

Закона за водите, в случаите когато чрез изземването на наносни отложения се 

изменят физическите характеристики на повърхностното тяло. 
   

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал.4, ал.5 от 

ЗМСМА от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с 

чл. 46, ал. 1, т. 1 буква „б“, чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите и чл. 1, ал. 1, т. 2 и чл. 

31 от Наредбата за ползването на повърхностните води и чл.193, ал.4 от ЗУТ 

Общински съвет – Смолян предлагам общинският съвет да приеме следното проектно 

- 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. Упълномощава Кмета на община Смолян за УПИ№67653.919.449 публична 

общинска собственост – дере намиращо се в гр. Смолян, ул. „Никола Петков“ да 

издаде  Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел на 

ползването – „Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, 

пресичаща воден обект”. 

 

 Приложение: Проект на Разрешително за ползване на воден обект 

 

Николай   Мелемов 

Кмет на община Смолян 
 

 


