
ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕТО НА ЗЕМЯ, НЕОБХОДИМА 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЯЗОВИР „ПЛОВДИВЦИ”, ОБЩИНА 

РУДОЗЕМ - БЪЛГАРИЯ 
 

 

Юни 2014г. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият План за придобиване на земи (ППЗ) е изготвен от Министерство на 

регионалното развитие на Република България, за да опише действията, предприети за 

отчуждаване на земите, необходими за изграждане на язовир „Пловдивци” и 

прилежащите компоненти (т.е. резервоар, „СОЗ“, път за достъп, електропровод и др.) и 

пречиствателна станция за питейни води в землището на с. Пловдивци, община 

Рудозем. Завършването на този обект е част от Проекта за развитие на общинската 

инфраструктура (ПРОИ), реализиран от Министерството на регионалното развитие 

чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие. 

Този План е изготвен в съответствие с действащото българско законодателство и 

изискванията на Рамковата политика за придобиване на земи (РППЗ) от Март 2009 г., 

която е в съответствие с политиката на Световна банка за принудително преселване ОП 

4.12. РППЗ включва анализ на действащата правна рамка, критериите за оценка, 

матрицата за правата, включването на заинтересованите страни и механизъм за 

оплаквания, наред с другите детайли. 

Този План за придобиване на земи допълва констатациите на "Доклада за 

социална комплексна проверка по отношение на строителството на язовир Пловдивци" 

(ноември 2007 г.), който описва предишното придобиване на земя във връзка с яз. 

Пловдивци и пречиствателната станция за питейни води, проведено между 1998 и 2007 

година. Трябва да се отбележи, че придобиването на земя, свързано със строителството 

и експлоатацията на язовир „Пловдивци” и пречиствателната станция за питейна вода, 

не включва физическо преместване на населението. 

Между 1998 г. и 2000 г. правителството на България, придобива от публични 

субекти и частни собственици на земя общо 553 600 кв м (55,36 хектара) земя за 

проекта, разпределени както следва: 447 680 кв м (44,76 хектара) за язовир 

„Пловдивци” и санитарно-охранителната зона на пояс I; 36 962 кв м (3,69 хектара) за 

прилежащия път за достъп и 66 100 кв. м (6,61 хектара) за електропровода, а за 

изграждане на пречиствателна станция за питейна вода придобива 3 000 кв. м (0,30 
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хектара). 86% от земята е публична собственост, а само 14% е собственост на 39 

физически лица.  

Между 2008 г. и 2014 г. правителството започна допълнително придобиване на 

11,149 кв м (1.15 хектара) земи – публична собственост и 9,926 кв. м (0.99 ха) частни 

земи, разпределени в 13 имота. Правата върху земите от публични субекти и частни 

собственици са прехвърлени към проекта. Обезщетението за частните собственици, 

което включва пазарната стойност на земята и други загуби, е в размер на 34,923  лв. 

(приблизително 25 000 щ.д.). Парите са заделени в доверителна сметка и са положени 

усилия да се информират за компенсацията засегнатите хора, но към април 2014, само 

14% от обезщетението са били взети. 

 

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ 

Предпоставката, залегнала в този ППЗ, е че придобиването на земя може да 

доведе до трудности и обедняване, и затова, когато не е възможно да се избегне 

отчуждаването, засегнатите от проекта лица (ЗПЛ) ще бъдат консултирани и 

компенсирани, и подпомогнати в усилията им за подобряване или възстановяване на 

тяхното препитание и стандарт на живот до нивата преди началото на изпълнението на 

проекта. В подкрепа на тази цел, ще се прилагат следните принципи: 

 По време на подготовка на под-проектите, разглеждането на техническите 

варианти трябва да включва оценка на потенциалните въздействия, свързани 

с придобиване на земя, така че, когато това е осъществимо, проектните 

алтернативи, които минимизират тези въздействия, да се идентифицират 

възможно най-рано. 

 Консултациите по време на процеса на подготовка на под-компонентите на 

проекта следва да бъдат прозрачни и приобщаващи, за да се гарантира, че 

всички лица, засегнати от принудително отчуждаване са консултирани 

относно мерките за смекчаване. 

 Компенсацията за загуба на активи трябва да се предостави преди 

придобиването на земята и другите активи.  

 

 



I. ОТЧУЖДИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ, ПРОВЕДЕНИ МЕЖДУ 1998 И 2007 Г.
1
 

 

Със заповед № 370 от 10.08.1998 министърът на финансите одобри 

отчуждаването на 80 569 кв. м. (8,05 ха) земя, които представляваха частна земеделска 

земя, за изграждането на яз. „Пловдивци”. Отчуждението на тези имоти беше одобрено 

също така и от министъра на регионалното развитие и благоустройството със заповед 

№РД 02-14-1010 от 16.09.1998. 

Към ноември 2007 г., държавата е придобила чрез отчуждаване 74,591 кв. м (7.45 

ха) частни земеделски земи от 31 собственици за изграждането на чашата на язовира и 

3,962 кв. м (0.39 ха) частни земеделски земи за прилежащия път от общо 8 собственици 

на земя, като общата площ е 78,553 кв. м (7.85 ха).  

"Докладът за социална комплексна проверка по отношение на строителството на 

язовир Пловдивци", изготвен през ноември 2007 г., стигна до заключението, че 

процедурите, прилагани за придобиване на земи за изграждане на язовир „Пловдивци” 

са в съответствие с целите на Световна банка ОП 4.12 за "Принудително преселване" и 

изграждането на язовир „Пловдивци” не било и няма да бъде причина за преместване 

на населението. 

 

Таблица 1. Обобщение на отчужденията от 2000 до 2007 г. 

 

Общински 

земи (ха) 

Частни 

земи (ха) 

Общо 

необходима 

земя (ха) 

Общо 

придобита 

земя (ха) 

% 

придобита 

земя 

Чаша на 

язовира и СОЗ 

на пояс I 
37.30 

(84%) 

7.46 

(16%) 
44.76 44.76 100% 

Път за достъп 
3.30 (89%) 0.30 (1%) 3.69 3.69 100% 

ПСПВ 0.30 

(100%) 
  0.30 0.30 100% 

Електропровод 6.61 

(100%) 
  6.61 6.61 100% 

ОБЩО 47.51 

(86%) 

7.76 

(14%) 
55.36 55.36   

                                                 
1
 Пълно описание на процеса на придобиване на земи между 1997 и 2007 г. може да бъде намерено в 

"Доклада за социална комплексна проверка по отношение на строителството на язовир Пловдивци" на 

http://www.mrrb.government.bg/en/?controller=articles&id=652 

 



 

 

II. ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ 2008 ДО 2014 Г. 

a. ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ-СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ 

Със Заповед № АК-02-23-779 от 19.12.2012г. на областния управител на област 

Смолян е постановено отчуждаване за държавна нужда за изграждане на обект: "Язовир 

"Пловдивци" и пречиствателна станция за питейни води" в землището на с. Пловдивци, 

община Рудозем, имоти и части от имоти - частна общинска собственост, намиращи се 

в землището на с. Пловдивци, община Рудозем, област Смолян, подробно описани по 

вид, размер, местонахождение, собственици и размер на паричното обезщетение, както 

следва: 

  



Списък на имотите – частна общинска собственост, за принудително отчуждаване, включени в обект „Язовир „Пловдивци“ и 

пречиствателна станция за питейни води“ в землището на с. Пловдивци 

№  

по 

ред  

Имот 

№  

Вид на 

терито-

рията  

Начин на трайно 

ползване  

Обща площ на 

имота,  

дка  

Площ, подлежаща 

на отчуждаване, 

дка  

Местност  Вид собственост  
Име на 

собственика  

Парично 

обезщетение, 

лв.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
          

1.  33006  ССФ Пасище мера  0,916  0,916  Демердешево  Общинска частна  Община Рудозем  2872 

2.  33016  ССФ Пасище мера  1,351  1,351  Гробат  Общинска частна  Община Рудозем  4237 

3.  34005  ССФ Пасище мера  2,091  2,091  Вълченацко  Общинска частна  Община Рудозем  7235 

4.  28035  ССФ Естествени ливади  0,380  0,380  Рупско  Общинска частна  Община Рудозем  1192 

5.  28067  ССФ Естествени ливади  0,396  0,396  Аликово  Общинска частна  Община Рудозем  1242 

6.  28065  ССФ Естествени ливади  0,026  0,026  Аликово  Общинска частна  Община Рудозем  82 

7.  28064  ССФ Естествени ливади  0,133  0,133  Аликово  Общинска частна  Община Рудозем  417 

8.  28041  ССФ Пасище с храсти  0,392  0,392  Аликово  Общинска частна  Община Рудозем  1229 

9.  28025  ССФ Естествени ливади  0,145  0,145  Аликово  Общинска частна  Община Рудозем  455 

10.  28012  ССФ Пасище мера  1,652  1,652  Аликово  Общинска частна  Община Рудозем  5180 

11.  28022  ССФ Пасище мера  1,924  1,924  Аликово  Общинска частна  Община Рудозем  6033 

12.  28070  ССФ Пасище мера  0,400  0,387  Аликово  Общинска частна  Община Рудозем  1214 

13.  28073  ССФ Пасище мера  0,793  0,356  Аликово  Общинска частна  Община Рудозем  1116 

   Хектари 1,06 1,11   Общо ЛЕВА 32504 

   Декари 10,60 11,15     

   М2 10,599.00 11,149.00     



Общата стойност на обезщетението е 32 504 лева и същото е изплатено изцяло 

по сметка на община Рудозем на 12 март 2013г. Процедурата по отчуждаване по 

имотите-частна общинска собственост следва да се счита за приключила на 12 март 

2013г. с изплащането на пълната стойност на определеното обезщетение за 

придобитите от държавата земи. 

 

b. ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ-СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

 

По време на процеса на придобиване на земи, в обхвата на язовир „Пловдивци”, 

бяха проведени консултации със засегнатите лица на два етапа: 

1. Обсъждане на проекта за ПУП на язовир „Пловдивци”, съдържащ 

информация за земята, която подлежи на отчуждаване и съгласно който 

отчуждителните процедури са приключени; 

2. Провеждане на преговори със собствениците на имоти, подлежащи на 

отчуждаване; 

На 9 юли 1998 г., в с. Пловдивци, се проведе среща на представители на община 

Рудозем със собствениците на засегнатите земи. По време на срещата бяха разгледани 

важни въпроси по отношение на тези земи, както и въпроси за исковете на 

собствениците по отношение на цената на имотите и многогодишните растения, 

подлежащи на отчуждение. Подробният устройствен план за изграждане и управление 

на следния проект: Язовир „Пловдивци” и Пречиствателна станция за питейни води в 

землището на община Рудозем, беше подложен на обществено обсъждане и бяха 

поканени всички заинтересовани страни. Обществената покана за горното обсъждане 

беше обявена в с. Пловдивци и в сградата на общината в гр. Рудозем. Освен това, 

поканата беше публикувана в местния ежедневник (в-к Родопски вести, бр. 

46/29.04.2011). На 4 Май 2011 г., в Културния клуб на с. Пловдивци, беше проведено 

обществено обсъждане и предварителния проект беше предоставен за достъп на всички 

заинтересовани страни, всеки делничен ден, в сградата на общината на гр. Рудозем.  

Има протокол, доказващ провеждането на обществено обсъждане, подписан от 

заинтересованите лица, които присъстваха на него. Протоколът съдържа всички техни 

въпроси и коментари. Исканията, отправени от жителите на с. Пловдивци бяха 



включени в предварителния проект. ПУП беше приет на основание Решение № 356 на 

общинския съвет на община Рудозем и решението беше обнародвано в Държавен 

вестник, бр. 74/21.09.2011 г. Проектът на ПУП беше представен на заинтересованите 

страни чрез обнародването му в ДВ, бр. 82/21.10.2011 г. Не са постъпили жалби от 

заинтересовани страни срещу ПУП за изграждане на язовир „Пловдивци”. 

През юни 2012 г., в 5 последователни дни, бяха проведени преговори с лицата, 

чиито имоти подлежат на отчуждаване, съгласно проекта на ПУП за изграждане на яз. 

„Пловдивци”. Преговорите бяха проведени от комисия с членове: представител 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, представител на 

общината и независим оценител, който участва при изготвянето на оценките. 

Засегнатите страни са уведомени за преговорите предварително чрез уведомителни 

писма, изпратени до всяки от тях, както и чрез обявление, поставено на таблото в 

сградата на община Рудозем. Някои от засегнатите лица участваха в тази процедура, по 

време на която бяха информирани подробно за необходимостта от отчуждаване на 

техните имоти, както и за начина на определяне на оценката за техните земи. Някои от 

лицата се съгласиха с посочената пазарна оценка и подписаха декларация за съгласие. 

Заповед № AK-02-23-780/19.12.2012 на областния упрвател на област Смолян 

постанови отчуждаване в държавна полза, с цел изграждане на проект: Язовир 

„Пловдивци” и пречиствателна станция за питейни води в землището на с. 

Пловдивци, община Рудозем, на имоти и части от имоти – частно собственост, 

разположени в землището на с. Пловдивци, община Рудозем, област Смолян. Заповедта 

беше обнародвана в Държавен вестник, бр. 7/2013. На 8 януари 2013 г. община Рудозем 

публично обяви заповедта за отчуждаване, като я изложи на информационното табло в 

община Рудозем и на информационното табло в с. Пловдивци. 

Със Заповед № АК-02-23-780 от 19.12.2012г. на областния управител на област 

Смолян е постановено отчуждаване за държавна нужда за изграждане на обект: "Язовир 

"Пловдивци" и пречиствателна станция за питейни води" в землището на с. Пловдивци, 

община Рудозем, имоти и части от имоти -  частна собственост, намиращи се в 

землището на с. Пловдивци, община Рудозем, област Смолян, подробно по вид, размер, 

местонахождение, собственици и размер на паричното обезщетение, както следва: 

  



Списък на имотите – частна собственост, за принудително отчуждаване, включени в обект „Язовир „Пловдивци“ и 

пречиствателна станция за питейни води“ в землището на с. Пловдивци 

№ 

по ред  
Имот №  

Начин на трайно 

ползване  

Обща площ 

на имота, 

дка  

Площ, подлежаща 

на отчуждаване, 

дка  

Местност  Вид собственост  

Парично 

обезщетение, 

лв.  

1  2  4  5  6  7  8  10  

1.  028010  пасище мера  0,439  0,439  Аликово  частна  1377  

2.  050044  залесена територия  1,3  0,16  Аликово  частна  674  

3.  028008  пасище мера  0,056  0,056  Мустеца  частна  194  

4.  028078  пасище мера  1,411  1,077  Рупско частна  3377  

5.  028083  ливада  0,31  0,31  Рупско частна  972  

6.  028074  пасище мера  0,745  0,745  Воденицата частна  2336  

7.  028071  пасище мера  0,542  0,004  Аликово  частна  13  

8.  034018  пасище мера  0,199  0,199  Алханарник частна  689  

9.  034010  пасище мера  1,193  1,193  Менково частна  4128  

10.  034009  пасище мера  3,851  3,851  Вълченацко частна  13 332  

11.  033023  пасище мера  0,752  0,752  Гробат частна  2358  

12.  050045  залесена територия  1,000  1,000  Менково частна  4210  

13.  050041  залесена територия  0,300  0,300  Менково частна  1263  

  Декари 10.80 9.93   34923 лева 

  Хектари 1.08 0.99    

  M2 10,798.00 9,926.00    



Общият размер на обезщетенията за частните собственици е 34 923 лева и 

сумата е преведена от Министерство на регионалното развитие по сметка на областната 

администрация на област Смолян на 21 декември 2012 г. Компенсациите на 

собствениците са определени на база пазарната оценка, определена от независими 

оценители, актуализирана 2 пъти – през март 2012 г. и през август 2012 г. 

Документацията относно отчуждаването съдържа пазарната оценка на всеки имот. 

Оценителите са изчислили компенсациите чрез сравнение на пазарната оценка и 

нормативната оценка. Пазарната оценка беше направена въз основа на сключени 

сделки, касаещи продажбата на подобни имоти в последната година, преди датата на 

оценката и успоредно с това бяха представени доказателства за цените на вече 

осъществени сделки. За изчисление на нормативната оценка бяха взети под внимание 

изискванията на Наредбата за начина на определяне на цената на земеделските земи и 

Наредбата за оценка на поземлените имоти от горския фонд. Тези нормативни актове 

разчитат на определяне на критерии за компенсация, за да се гарантира обективността 

на оценката и справедливостта на насрещната полза, като например статута на земята, 

местоположението, загуба на доходи и други икономически фактори. Окончателната 

компенсация се определя в зависимост от това коя цена е по-висока – пазарната или 

нормативната. Разходите за придобиване на собствеността върху засегнатите земи, 

включително свързаните с тях данъци и такси за регистрация, са за сметка на 

държавата и поради това те не са част от определените компенсациите. 

Засегнатите лица са уведомени за размера на техните обезщетения и за правото 

им да ги получат чрез посочване на собствена банкова сметка, в която средствата се 

прехвърлят, посредством публикуването на Заповед № AK-02-23-780/19.12.2012 в 

Държавен вестник и чрез обявяване на заповедта на информационното табло в сградата 

на община Рудозем и на информационното табло на кметство Пловдивци. В Държавен 

вестник, брой 7 на 2013 г. е публикувана Заповед № AK-02-23-780/19.12.2012 на 

областния управител на област Смолян за отчуждаване на засегнатите земи за целите 

на строителството на обект: Язовир „Пловдивци” и пречиствателна станция за питейна 

вода в землището на село Пловдивци, община Рудозем. Посочената по-горе заповед, 

изрично посочва, че определените обезщетения трябва да бъдат на разположение в 

„Интернешънъл Асет Банк” АД и щом заповедта влезе в сила, всяко засегнато лице, 

името на което е вписано в заповедта, има право да получи обезщетението си, а също 

така изрично е посочено, че това може да стане във всеки клон на банката. Тази заповед 



публично оповестена на 8 януари 2013 г., на информационното табло в сградата на 

община Рудозем и на информационното табло в кметство Пловдивци. По-горе 

споменатия метод на оповестяване в местните административни сгради е описан в 

протокол от 08.01.2013 г. на комисията от община Рудозем. 

До 25 септември 2013година само част от засегнатите собственици са поискали 

изплащане и са получили своите обезщетения, както следва: 

 

  Общ размер на 

обезщетението 

Общ размер на 

неизплатените 

обезщетение до 25 

септември 2013г. 

% 

неизплатени 

1. Семейство 1 1377 лева 98,35 лева 7,14% 

2. Семейство 2 674 лева 674 лева 100% 

3. Семейство 3 194 лева 194 лева 100% 

4. Семейство 4 3377 34,50 лева 1,02% 

5. Семейство 5 972 лева 972 лева 100% 

6. Семейство 6 2336 лева 2336 лева 100% 

7. Семейство 7 13 лева няма  

8. Семейство 8 689 лева 689 лева  

9. Семейство 9 4128 лева 4128 лева  

10. Семейство 10 13 332 лева 13 332 лева 100 % 

11. Семейство 11 2358 лева 2358 лева 100% 

12. Семейство 12 4210 лева 4210 лева 100% 

13. Семейство 13 1263 лева 1263 лева 100% 

 ОБЩ РАЗМЕР: 34 923 лева 30 288,85 лева 87 % 

 

До 25 септември 2013г. от общата сума на обезщетенията за засегнатите лица в 

размер на 34 923 лева, са изплатени обезщетения само на част от засегнатите лица на 

обща стойност от 4 634,15 лева. 30288,85 (87% от общия размер на обезщетенията) все 

още предстои да бъде поискана.  

Причината за неизплащане на целия размер на обезщетенията се на липсата на 

подадени заявления от страна на засегнатите лица за получаване на съответните суми в 

брой или чрез банков превод. Лицата са били уведомени, че сумата, отпусната за 

обезщетения е била прехвърлена от МРР в специална банкова сметка в ТБ 

"Интернешънъл Асет Банк" и те трябва да поискат от който и да е банков клон 



получаване на съответната компенсация в брой /ако е до 1000 лв./ или да посочат 

собствена банкова сметка за извършване на превод на отпуснатата компенсация от 

"Интернешънъл Асет Банк". 

Изплащането на дължимите обезщетения на останалите лица предстои, като 

сумата е била прехвърлена в специална банкова сметка и при поискване от засегнатото 

лице, банковия превод може да се извърши във всеки един момент. 

При декларирана готовност от страна на правоимащите лица, дължимите 

компенсации в размер до 1000 лева могат да бъдат изплатени в брой.  

Съответните компенсационни суми се олихвяват до момента на тяхното 

получаване, като лихвата се изплаща на лицата, които имат право на обезщетение, 

заедно със сумата на главницата по обезщетение. 



 

III.  ДЕЙСТВИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА НЕФОРМАЛНИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ 

НА ЗЕМЯ 

 

Полево проучване на неформалното ползване на земя, необходима за 

изграждането на язовир „Пловдивци” се проведе на 24, 25 и 26 октомври 2011г. 

Полевото проучването се проведе от Комисия от 3 експерти, включително: 

Представител на МРРБ, представител на община Рудозем и оценител. Резултатите от 

проучването са установени в протокол, подписан от членовете на комисията. 

По време на полевото проучване бяха установени следните форми на 

неформално ползване на земята в района на язовир „Пловдивци”: земята в района на 

язовира се използва за паша на 12 крави, 14 кози и 4 овце, които са собственост на 

общо 10 домакинства. Кравите обикновено са заключени в обора и окосеното сено от 

района на язовира се разпръсква наоколо. Сезона на сенокоса е в рамките на периода от 

юни до септември-октомври. Обикновено, козите и овцете се извеждат на паша на 

мястото всеки ден или на всеки два дни. Някои от запитаните хората казаха, че 

повечето трева на мястото се коси, за да се намали риска от пожар, а не толкова, за да 

служи като фураж. Повечето собственици на добитък не се притесняват за бъдещото 

завиряването на язовира, защото има достатъчно земя за пасище. 

В момента на територията на обекта не се извършват дейности, които биха се 

отразили на неформалното използване на земята, т.е. до сега не е имало въздействие 

върху икономическата дейност на неформалните ползватели. Кметът на община 

Рудозем пое отговорността за предоставяне на земя, собственост на общината, която да 

се използва за пасище от неформалните ползватели, когато строителните дейности по 

язовира прекъснат официалното използване на земята. 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 

СЪБИРАНЕТО НА ВОДА В ЯЗОВИР „ПЛОВДИВЦИ” 

 

Преди завършването на отчуждаването на частни имоти, които попадат в района 

на чашата на язовир Пловдивци и SSA, се проведе среща между заинтересованите лица, 

представители на община Рудозем, представители на проектанта на язовира 

„Водоканалинженеринг“ ООД и инвеститорския контрол „Геос“ ООД, Смолян. 

Срещата се проведе на 9 юли 1998 г. и от нея е изготвен протокол (Протокол № 11), 



съдържащ множество искания, повечето от които са били удовлетворени. Въпреки 

това, от април 2014 г., следните ангажименти предстоят: 

 

Ангажимент Предстои Корективни действия Срок 

Община Рудозем и 

Изпълнителят се 

ангажират да 

възстановят старата 

напоителна система 

на селото, а именно 

да се подава вода до 

воденицата и да се 

изградят два 

напоителни канала 

от двете страни на 

селото. 

Старата напоителна 

система на селото не е 

била възстановена. 

Възстановяването на 

напоителната система е 

свързано с 

изграждането на 

язовира и ще бъде пряк 

резултат от 

изграждането на язовир 

Пловдивци. 

След построяването на 

язовира ще се осигури 

вода за напояване. Ще 

бъдат възстановени 

каналите. 

След построяването 

на язовира. 

Трябва да бъдат 

осигурени 

необходимите 

количества течаща 

вода за питейно-

битови нужди до 

всички точки на 

селото. 

Осигуряването на 

необходимите 

количества вода за 

питейни и битови 

нужди е свързано с 

изграждането на 

язовира и ще бъде пряк 

резултат от 

изграждането на язовир 

Пловдивци. 

Изграждане на нов 

водопровод 

Вече е завършено 

Общината и 

изпълнителя ще 

построят детски 

площадки и спортни 

площадки в района 

на училището. 

Не са изградени детски 

площадки. Няма 

спортна площадка в 

района на училището, 

тъй като училището е 

било затворено. 

Предвижда се 

откриването на детска 

градина. 

Провеждане на търг за 

изграждането на 

многофункционална 

спортна площадка. 

12.2014 

 

 

Механизми за отговор на оплаквания 

Законите за отчуждаване предвиждат процеса на подаване на жалби срещу 

предложеното обезщетение. Персоналът на ЗИП също играе консултативна и помощна 

роля при отговора на оплакванията. Оплакванията, свързани с въздействието на 

отчуждаването на земи, следва да бъдат проследявани на ниво община/общност със 

съдействие от страна на персонала на ЗИП, заедно с проектантите, за да се намерят 

технически решения, които избягват или допълнително минимизират необходимостта 



от отчуждаване на земя. Отговорите на оплаквания, свързани с компенсаторните суми, 

закъснения в изплащането на обезщетенията, следва да се осъществяват пряко от 

определените органи във взаимодействие с персонала на ЗИП, който ще информира 

РАР, за пътища отговор на оплакванията, и ще поддържа регистър на получените 

жалби, и резултатите от опитите за тяхното разрешаване. 

 

Приложения:  

 

1.Заповед № AK-02-23-780/19.12.2012 на областния управител на Област Смолян. 

2. Протокол от 08.01.2013 на комисията на Община Рудозем. 

 

 


