
ОБЩИНА – СМОЛЯН  
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ”  
 
 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ УТ-087 
 

гр.Смолян 08.12.2017 година 
 
 

                         На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от 
ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-
055 от 18.10.2017 год. и обяснителна записка/, чл.64 ал.2 от ЗУТ, чл.64 ал.4 
т.1 от ЗЕ и Решение №12 от Протокол №35 от 04.10.2017 год. на 
Общинският експертен съвет по устройство на територията,  

 
 

О  Д  О  Б  Р  Я  В  А  М  : 
 
 

                ПУП - план - схема за обект: „Кабелна линия НН за 
присъединяване на жилищна сграда на Марийка Панайотова“ , в 
поземлен имот с идентификатор  67653.913.622  (шест, седем, шест, пет, 
три, точка, девет, едно, три, точка, шест, две, две) - целия с площ 1025 
(хиляда и двадесет и пет) кв.м., с предназначение: урбанизирана територия, 
начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м.) при граници : 
поземлен имот с идентификатор 67653.913.623  (шест, седем, шест, пет, 
три, точка, девет, едно, три, точка, шест, две, три), поземлен имот с 
идентификатор 67653.913.639  (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, 
едно, три, точка, шест, три, девет),поземлен имот с идентификатор 
67653.913.618  (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, три, точка, 
шест, едно, осем), поземлен имот с идентификатор 67653.913.621  (шест, 
седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, три, точка, шест, две, едно), 
собственост на Марийка Петрова Панайотова  с ЕГН 4509156812, Анастас 
Петров Семерджиев с ЕГН 4802186246 и Тодорка Петрова Илиева с ЕГН 
5002104791 на основание нотариален акт за дарение на недвижим имот с 
акт №297  том II дело №697/1990 год., предвиждащ възникването на 
сервитут в полза на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД с ЕИК 115552190 
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ 
№37, представлявано от Александър Антимов Кадиев, ЕГН 7506306025, с 
пълномощно  №6226/29.09.2017 год. и №6227, том IV, акт №29/29.09.2017 
год., заверено Зинаида Куманова помощник –нотариус при нотариус  Ваня 
Захариева в района на Пловдивски районен съд рег.№640 на Нотариалната 
камара върху следните служещи  имоти : 



 
 
                  Поземлен имот с идентификатор 67653.914.480  (шест, седем, 
шест, пет, три, точка, девет, едно, четири, точка, четири, осем, нула)  - 
общинска публична собственост с начин на трайно ползване: за 
второстепенна улица, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, с площ 1777 кв.м. (хиляда седемстотин седемдесет и седем 
кв.м.), по кадастрална карта на гр. Смолян,  при граници: поземлен имот с 
идент. 67653.138.36 (шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, три, осем, 
точка, три, шест), имот с идент. 67653.914.342 (шест, седем, шест, пет, три, 
точка, девет, едно, четири, точка, три, четири, две), имот с идент. 
67653.914.348 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, четири, 
точка, три, четири, осем), имот с идент. 67653.914.349 (шест, седем, шест, 
пет, три, точка, девет, едно, четири, точка, три, четири, девет), имот с 
идент. 67653.914.353 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, 
четири, точка, три, пет, три), имот с идент. 67653.914.526 (шест, седем, 
шест, пет, три, точка, девет, едно, четири, точка, пет, две, шест). 
Собственик на имота е Община Смолян с Булстат 000615118  с площ на 
сервитута 4 кв.м. 
 
                Поземлен имот с идентификатор 67653.913.624  (шест, седем, 
шест, пет, три, точка, девет, едно, три, точка, шест, две, четири)  - 
общинска публична собственост с начин на трайно ползване: за 
второстепенна улица, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, с площ 732 кв.м. (седемстотин тридесет и два кв.м.), по 
кадастрална карта на гр. Смолян,  при граници: поземлен имот с идент. 
67653.138.31  (шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, три, осем, точка, 
три, едно), имот с идент. 67653.138.30 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 
едно, три, осем, точка, три, нула), имот с идент. 67653.914.480 (шест, 
седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, четири, точка, четири, осем, 
нула), имот с идент. 67653.913.625 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 
девет, едно, три, шест, две, пет), имот с идент. 67653.914.371 (шест, седем, 
шест, пет, три, точка, девет, едно, четири, точка, три, седем, едно), имот с 
идент. 67653.913.639 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, три, 
точка, шест, три, девет), имот с идент. 67653.913.627 (шест, седем, шест, 
пет, три, точка, девет, едно, три, точка, шест, две, седем), имот с идент. 
67653.913.623 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, три, точка, 
шест, две, три), имот с идент. 67653.138.32 (шест, седем, шест, пет, три, 
точка, едно, три, осем, точка, три, две). Собственик на имота е Община 
Смолян с Булстат 000615118  с площ на сервитута 7 кв.м. 
 
                     Поземлен имот с идентификатор 67653.913.639  (шест, 
седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, три, точка, шест, три, девет)  - 
общинска частна собственост с начин на трайно ползване: за друг 
поземлен имот за движение и транспорт, трайно предназначение на 



територията: урбанизирана, с площ 352 кв.м. (триста петдесет и два кв.м.), 
по кадастрална карта на гр. Смолян,  при граници: поземлен имот с идент. 
67653.913.622 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, три, точка, 
шест, две, две), имот с идент. 67653.913.623 (шест, седем, шест, пет, три, 
точка, девет, едно, три, точка, шест, две, три), имот с идент. 67653.913.624 
(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, три, точка, шест, две, 
четири), имот с идент. 67653.913.610 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 
девет, едно, три, точка, шест, едно, нула), имот с идент. 67653.913.609 
(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, три, точка, шест, нула, 
девет), имот с идент. 67653.913.627 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 
девет, едно, три, точка, шест, две, седем), имот с идент. 67653.913.617 
(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, три, точка, шест, едно, 
седем), имот с идент. 67653.913.433 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 
девет, едно, три, точка, четири, три, три), имот с идент. 67653.913.618 
(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, три, точка, шест, едно, 
осем). Собственик на имота е Община Смолян с Булстат 000615118  с 
площ на сервитута 53 кв.м. 
 

         Съгласно чл. 64, ал. 4. т. 2 от Закона за енергетиката една от 
задължителните предпоставки за възникването на сервитутите по смисъла 
на този нормативен акт е титулярят на сервитута да изплати еднократно 
обезщетение на собственика на имота, върху който е възникнал 
сервитутът, и на носителите на други вещни права върху засегнатия имот, 
като съгласно ал. 6 от същата разпоредба определянето на размера на 
обезщетенията се извършва по реда на чл. 210 и 211 от Закона за 
устройство на територията или по взаимно съгласие на страните с оценка 
от лицензиран оценител. 

 
        Обезщетението, касаещо имотите публична общинска собственост 

възлиза общо в размер на 330 лв. (триста и тридесет лева), но същото не 
следва да се заплаща от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, тъй като 
съгласно чл.67, ал.2 от ЗЕ експлоатационните дружества имат право 
безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и други 
имоти - публична собственост, за прокарване, скачване, преминаване и 
поддържане на въздушни и подземни електропроводи, газопроводи, 
топлопроводи, водопроводи за енергийни цели, нефтопроводи и 
нефтопродуктопроводи, като осигуряват техническата безопасност и 
предприемат мерки за недопускане на щети. Нормата на чл.67, ал.2 от ЗЕ 
се явява специална спрямо чл.64, ал.4, т.2 от ЗЕ, с оглед на което следва да 
се приложи в настоящия случай. 

 
      Обезщетението,  касаещо имота частна общинска собственост 

възлиза общо в размер на 1590 лв. (хиляда петстотин и деветдесет лева), 
което „Електроразпределение Юг“, ЕАД е заплатило на Община Смолян. 
 



           В случая е приложима разпоредбата на чл. 47 буква (б) от Наредбата 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 
Община Смолян, тъй като с одобряване на ПУП ще се учредят вещни 
права  върху общински имот, поради което „Електроразпределение ЮГ“ 
ЕАД, е заплатило на Община Смолян такса от 3 % от стойността на 
определеното обезщетение в размер на 57,60  (петдесет и седем лева и 
шестдесет стотинки).  
 
           Съгласно чл. 64а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката настоящата 
заповед се вписва в имотния регистър по молба на титуляря на сервитута, 
като до откриване на производство по създаване на имотен регистър по чл. 
70, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър вписването се 
извършва по партидата на собственика на служещия имот по реда на 
Правилника за вписванията. 
 
           Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община 
Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от 
съобщаването й. 
 
  
Николай Мелемов 
Кмет на община Смолян 
 
 
  


