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Препис! 
 
 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 14 

 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 03.12.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 4 

 
 
 
 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и 
устройствена схема за обект: „ Мрежа за предаване на интегрирани данни в 
Община Смолян“. 
 

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община 

Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, т.11, ал. 2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.  129, ал.1 от ЗУТ, чл. 287, ал.3, т.1, ал.4 от Закона за 
електронните съобщения, чл. 47 буква „б“ от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян 

 
Р Е Ш И: 

 
 1. Одобрява Подробен устройствен план – Устройствена схема за обект: 
„Мрежа за предаване на интегрирани данни в Община Смолян“ предвиждащ 
възникването на сервитути в полза на “САТЕЛИТ-ТМ – Антон Симеонов” ЕТ,   
гр. София, ЕИК 831642181, представлявано от Антон Симеонов върху следните 
служещи имоти в гр. Смолян с ЕКАТТЕ 67653: 
- 300.823, с начин на трайно ползване: пасища, мери, с площ 6,553 дка, площ на 
сервитута 13 кв.м., общинска публична собственост; 
- 300.830, с начин на трайно ползване: жилищни територии, с площ 19,533 дка, 
площ на сервитута 81 кв.м., общинска публична собственост; 
- 301.771, с начин на трайно ползване: пасища, мери, с площ 14,909 дка, площ на 
сервитута 226 кв.м., общинска публична собственост; 
- 301.73, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на транспорта, с площ 
4,746 дка, площ на сервитута 95 кв.м., държавна  собственост; 
- 301.904, с начин на трайно ползване: складове за обслужване на селското 
стопанство, с площ 0,221 дка, площ на сервитута 2 кв.м., държавна  собственост; 
- 301.405, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на транспорта, с 
площ 17,052 дка, площ на сервитута 338 кв.м., държавна  собственост; 
- 301.363, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на транспорта, с 
площ 5,304 дка, площ на сервитута 31 кв.м., държавна  собственост; 
- 925.487, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско движение, 
с площ 4,824 дка, площ на сервитута 71 кв.м., общинска публична собственост; 
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- 925.489, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско движение, 
с площ 0,195 дка, площ на сервитута 40 кв.м., общинска публична собственост; 
- 925.490, с начин на трайно ползване: улици, с площ 0,331 дка, площ на сервитута 
8 кв.м., общинска публична собственост; 
- 925.498, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско движение, 
с площ 0,91 дка, площ на сервитута 47 кв.м., общинска публична собственост; 
- 927.232, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско движение, 
с площ 2,348 дка, площ на сервитута 13 кв.м., общинска публична собственост; 
- 927.233, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на транспорта, с 
площ 12,666 дка, площ на сервитута 182 кв.м., държавна  собственост; 
- 927.245, с начин на трайно ползване: улици, с площ 2,168 дка, площ на сервитута 
22 кв.м., общинска публична собственост; 
- 927.281, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско движение, 
с площ 1,695 дка, площ на сервитута 443 кв.м., общинска публична собственост; 
- 927.284, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско движение, 
с площ 0,463 дка, площ на сервитута 132 кв.м., общинска публична собственост; 
 Трасе преминаващо през поземлени имоти в с. Влахово, общ. Смолян с 
ЕКАТТЕ 11572: 
- 933.231, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на транспорта, с 
площ 3,665 дка, площ на сервитута 47 кв.м., държавна  собственост; 
- 933.266, с начин на трайно ползване: улици, с площ 1,173 дка, площ на сервитута 
204 кв.м., общинска публична собственост; 
 Трасе преминаващо през поземлени имоти в с. Подвис, общ. Смолян с 
ЕКАТТЕ 56962: 
- 1.493, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско движение, с 
площ 148,037 дка, площ на сервитута 190 кв.м., общинска публична собственост; 
- 1.494, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на транспорта, с площ 
14,552 дка, площ на сервитута 689 кв.м., държавна  собственост; 
- 1.495, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на транспорта, с площ 
29,166 дка, площ на сервитута 1 147 кв.м., държавна  собственост; 
 Трасе преминаващо през поземлени имоти в с. Търън, общ. Смолян с 
ЕКАТТЕ 73777: 
- 1.610, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на транспорта, с площ 
41,678 дка, площ на сервитута 998 кв.м., държавна  собственост; 
- 2.1, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на транспорта, с площ 
40,604 дка, площ на сервитута 785 кв.м., държавна  собственост; 
- 2.848, с начин на трайно ползване: пътища ІV клас, с площ 0,392 дка, площ на 
сервитута 12 кв.м., общинска публична собственост; 
- 103.862, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско движение, 
с площ 2.061 дка, площ на сервитута 226 кв.м., общинска публична собственост; 
- 104.279, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на транспорта, с 
площ 11,101 дка, площ на сервитута 34 кв.м., държавна  собственост; 
- 104.851, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско движение, 
с площ 1.186 дка, площ на сервитута 159 кв.м., общинска публична собственост; 
- 104.853, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско движение, 
с площ 0,840 дка, площ на сервитута 156 кв.м., общинска публична собственост; 
- 104.855, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско движение, 
с площ 0,505 дка, площ на сервитута 124 кв.м., общинска публична собственост; 
- 104.857, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско движение, 
с площ 0,872 дка, площ на сервитута 123 кв.м., общинска публична собственост; 
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- 105.865, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско движение, 
с площ 0,979 дка, площ на сервитута 158 кв.м., общинска публична собственост; 
- 105.867, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско движение, 
с площ 0,550 дка, площ на сервитута 42 кв.м., общинска публична собственост; 
 
- 105.6005, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско движение, 
с площ 1.096 дка, площ на сервитута 1 кв.м., общинска публична собственост; 
- 105.6009, с начин на трайно ползване: трайно ползване: територии за нуждите на 
транспорта, с площ 3.165 дка, площ на сервитута 12 кв.м., държавна  собственост; 
 2. На основание чл. 287, ал.4 от Закона за електронните съобщения 
освобождава “САТЕЛИТ-ТМ – Антон Симеонов” ЕТ от заплащане на 
обезщетението, касаещо имотите публична общинска собственост възлизащо общо 
в размер на 61 140 лева (шестдесет и една хиляди сто и четиридесет лева). 
 3. Възлага на “САТЕЛИТ-ТМ – Антон Симеонов” ЕТ да заплати за 
общинските имоти такса от 3% от стойността на определеното в предходната 
точка обезщетение в размер на 1834,20 лв.(хиляда осемстотин тридесет и четири 
лева и двадесет стотинки) по банкова сметка на „Общинска банка” АД – 
Финансов център Смолян, BG 79 SOMB 9130 84 102963 44, BIС: SOMBBGSF, вид 
на плащане 448007. 
 
 29-27-27 
 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                                 /Сл .Каменова/ 
Вярно с оригинала, 


