
 

ДО   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Николай   Мелемов   

Кмет на Община Смолян 

 

Относно: Даване на съгласие за извършване на строително-монтажни 

работи свързани с реализацията на проект "Интегриран 

воден проект на агломерация Смолян"  

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

На територията на гр. Смолян предстои реализацията на проект 

"Интегриран воден проект на агломерация Смолян" с бенефициент   

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Смолян. 

По проекта са предвидени изпълнението на следните инвестиционни 

намерения: Водоснабдяване: - Изграждане на нова водопроводна мрежа над 

10 200м; - Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа над 11 884 м 

- Изграждане на зони на напор (регулатори на налягане) над 51 броя 

Канализация: - Изграждане на нова канализационна мрежа – 17 291м; - 

Реконструкция на съществуваща канализационна мрежа над 20 338 м; - 

Реконструкция на канализационни колектори над 7 875м; - Изграждане на 

нови и реконструкция на съществуващи над 25 броя; Пресичания на реки – 4 

броя. 

Предвижда се дейностите по проекта да бъде изпълнени за 38 месеца, 

или 1156 календарни дни, от които времето за строителство е предвидено да 

бъде 782 дни, период за съобщаване на дефекти – 365 дни и издаване на 

сертификат за изпълнение от Инженера – 9 дни. Предвижда се реконструкция 

на ПСПВ „Хубча” и ПСПВ „Превала”, както и изграждане на третично 

пречистване за отстраняване на фосфор на ПСОВ. 

Реализацията на проекта е една от най-значимите инвестиции, които се 

реализират на територията на гр. Смолян. В резултат от изпълнение на 

проекта ще бъде увеличен събраният и третиран товар на замърсяване преди 

заустването на отпадъчните води в река Черна, ще бъдат намалени загубите 



на вода във водопреносната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на 

населението на гр. Смолян. 

Поради значителният обем на строително-монтажни работи, които 

следва да се изпълнят и значително кратките срокове по проекта, се  

предвижда непрекъснат режим на работа, Общинския съвет следва да даде 

съгласие за извършване на дейности в периода от 14.00ч. до 16.00 ч. в 

работни, почивни и празнични дни, установени в Наредба №1 за осигуряване 

на обществения ред на територията на община Смолян.  

 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2,  

чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, предлагам Общински съвет Смолян да приеме следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Дава съгласие при изпълнение на проект "Интегриран воден проект на 

агломерация Смолян", в периода от 14.00 ч. до 16.00 ч. в работни, почивни и 

празнични дни да се извършват строително-монтажни работи на територията 

на град Смолян. 

 

 

Вносител, / П / 
 

Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на община Смолян 
 

 

 

 

 


