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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 
№ 1119 

 
 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.08.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 53 

 
 
 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Устройствена схема за 
обект: „ Оптична кабелна мрежа FTTh – гр. 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 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.  129, ал.1 от ЗУТ, чл. 287, ал.3, т.1, ал.4 от Закона за 
електронните съобщения 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Одобрява Подробен устройствен план - Устройствена схема за обект: 

„Оптична кабелна мрежа FTTh – гр. Смолян“ предвиждащ възникването на 
сервитути в полза на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. 
София, ЕИК 831642181, представлявано от Атанас Илиев Добрев върху следните 
служещи имоти с ЕКАТТЕ 67653: 

- 913.624, с начин на трайно ползване: улици, с площ 0,732 дка, площ на 
сервитута 52,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 913.625, с начин на трайно ползване: територии заети от населени места, с 
площ 1,572 дка, площ на сервитута 20 кв.м., общинска частна собственост; 

- 914.348, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
1,127 дка, площ на сервитута 10 кв.м., общинска частна собственост; 

- 914.403, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
1,607 дка, площ на сервитута 2,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 914.480, с начин на трайно ползване: улици, с площ 1,777 дка, площ на 
сервитута 107,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 914.526, с начин на трайно ползване: улици, с площ 3,818 дка, площ на 
сервитута 130 кв.м., общинска публична собственост; 

- 915.194, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
1,998 дка, площ на сервитута 47,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 915.195, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 3,444 дка, площ на сервитута 102,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 915.199, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
1,172 дка, площ на сервитута 7,5 кв.м., общинска частна собственост; 
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- 915.200, с начин на трайно ползване: улици, с площ 4,329 дка, площ на 
сервитута 22,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 915.249, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
1,534 дка, площ на сервитута 2,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 915.250, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 4,982 дка, площ на сервитута 87,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 915.261, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
0,503 дка, площ на сервитута 22,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 915.262, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
1,312 дка, площ на сервитута 20 кв.м., общинска частна собственост; 

- 915.266, с начин на трайно ползване: булеварди, с площ 17,063 дка, площ на 
сервитута 35 кв.м., общинска публична собственост; 

- 915.267, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 4,049 дка, площ на сервитута 105 кв.м., общинска частна собственост; 

- 915.281, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
0,781 дка, площ на сервитута 30 кв.м., общинска частна собственост; 

- 915.324, с начин на трайно ползване: улици, с площ 1,313 дка, площ на 
сервитута 10 кв.м., общинска публична собственост; 

- 915.326, с начин на трайно ползване: улици, с площ 2,673 дка, площ на 
сервитута 31,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 915.330, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
0,714 дка, площ на сервитута 10 кв.м., общинска частна собственост; 

- 915.349, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 
движение, с площ 0,176 дка, площ на сервитута 10 кв.м., общинска публична 
собственост; 

- 915.351, с начин на трайно ползване: улици, с площ 0,332 дка, площ на 
сервитута 15 кв.м., общинска публична собственост; 

- 915.352, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
0,483 дка, площ на сервитута 5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 915.357, с начин на трайно ползване: улици, с площ 5,428 дка, площ на 
сервитута 7,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 915.376, с начин на трайно ползване: улици, с площ 0,364 дка, площ на 
сервитута 27,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 915.378, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 0,641 дка, площ на сервитута 2,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 915.403, с начин на трайно ползване: алеи, с площ 0,060 дка, площ на 
сервитута 11,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 915.404, с начин на трайно ползване: улици, с площ 1,906 дка, площ на 
сервитута 5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 915.433, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,338 дка, площ на сервитута 77 кв.м., общинска частна собственост; 

- 915.523, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно  застрояване, с 
площ 2,092 дка, площ на сервитута 10 кв.м., общинска частна собственост; 

- 915.525, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 
движение, с площ 0,811 дка, площ на сервитута 2,5 кв.м., общинска публична 
собственост; 

- 915.565, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
1,088 дка, площ на сервитута 27,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 916.50, с начин на трайно ползване: улици, с площ 1,430 дка, площ на 
сервитута 35 кв.м., общинска публична собственост; 
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- 916.51, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,835 дка, площ на сервитута 75 кв.м., общинска частна собственост; 

- 916.72, с начин на трайно ползване: улици, с площ 0,732 дка, площ на 
сервитута 32,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 916.74, с начин на трайно ползване: улици, с площ 4,313 дка, площ на 
сервитута 2,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 916.76, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 
движение, с площ 0,680 дка, площ на сервитута 30 кв.м., общинска публична 
собственост; 

- 916.77, с начин на трайно ползване: улици, с площ 1,464 дка, площ на 
сервитута 45 кв.м., общинска публична собственост; 

- 916.78, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,303 дка, площ на сервитута 10 кв.м., общинска частна собственост; 

- 916.81, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,299 дка, площ на сервитута 5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 916.129, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 0,951 дка, площ на сервитута 2,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 916.232, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,189 дка, площ на сервитута 27,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 917.105, с начин на трайно ползване: улици, с площ 6,613 дка, площ на 
сервитута 32,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 917.106, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 
движение, с площ 2,094 дка, площ на сервитута 7,5 кв.м., общинска публична 
собственост; 

- 917.174, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,214 дка, площ на сервитута 55 кв.м., общинска частна собственост; 

- 917.179, с начин на трайно ползване: паркинги, с площ 0,539 дка, площ на 
сервитута 25 кв.м., общинска частна собственост; 

- 917.337, с начин на трайно ползване: улици, с площ 13,568 дка, площ на 
сервитута 105 кв.м., общинска публична собственост; 

- 917.485, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
3,608 дка, площ на сервитута 17,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 917.493, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,488 дка, площ на сервитута 45 кв.м., общинска частна собственост; 

- 917.494, с начин на трайно ползване: улици, с площ 5,126 дка, площ на 
сервитута 32,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 917.551, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 24,151 дка, площ на сервитута 10 кв.м., общинска частна собственост; 

- 917.578, с начин на трайно ползване: улици, с площ 4,159 дка, площ на 
сервитута 105 кв.м., общинска публична собственост; 

- 917.584, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,828 дка, площ на сервитута 52,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 917.587, с начин на трайно ползване: територии заети от населени места, с 
площ 2,161 дка, площ на сервитута 15 кв.м., общинска частна собственост; 

- 917.588, с начин на трайно ползване: улици, с площ 0,663 дка, площ на 
сервитута 72,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 917.589, с начин на трайно ползване: улици, с площ 1,593 дка, площ на 
сервитута 20 кв.м., общинска публична собственост; 

- 917.590, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,972 дка, площ на сервитута 10 кв.м., общинска частна собственост; 
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- 917.591, с начин на трайно ползване: територии-зелени площи-широко 
обществено ползване, с площ 0,338 дка, площ на сервитута 22,5 кв.м., общинска 
публична собственост; 

- 917.592, с начин на трайно ползване: улици, с площ 1,325 дка, площ на 
сервитута 80 кв.м., общинска публична собственост; 

- 917.622, с начин на трайно ползване: улици, с площ 12,643 дка, площ на 
сервитута 2,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 918.1, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,754 дка, площ на сервитута 22,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.2, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,519 дка, площ на сервитута 2,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.6, с начин на трайно ползване: улици, с площ 4,027 дка, площ на 
сервитута 70 кв.м., общинска публична собственост; 

- 918.11, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,323 дка, площ на сервитута 52,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.12, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,432 дка, площ на сервитута 75 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.13, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,222 дка, площ на сервитута 40 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.14, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,294 дка, площ на сервитута 35 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.15, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 3,410 
дка, площ на сервитута 32,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.24, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,882 дка, площ на сервитута 52,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.25, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 0,793 дка, площ на сервитута 22,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.26, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,289 дка, площ на сервитута 27,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.27, с начин на трайно ползване: улици, с площ 1,660 дка, площ на 
сервитута 47,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 918.31, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,218 дка, площ на сервитута 12,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.33, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,072 дка, площ на сервитута 85 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.34, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 1,105 
дка, площ на сервитута 81 кв.м., общинска публична собственост; 

- 918.35, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,171 дка, площ на сервитута 62,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.41, с начин на трайно ползване: улици, с площ 16,664 дка, площ на 
сервитута 32,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 918.42, с начин на трайно ползване: улици, с площ 3,631 дка, площ на 
сервитута 55 кв.м., общинска публична собственост; 

- 918.56, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,009 дка, площ на сервитута 2,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.57, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,342 дка, площ на сервитута 5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.58, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,697 дка, площ на сервитута 2,5 кв.м., общинска частна собственост; 
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- 918.59, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,185 дка, площ на сервитута 74,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.60, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 0,878 дка, площ на сервитута 48,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.61, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,167 дка, площ на сервитута 52,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.62, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,213 дка, площ на сервитута 80 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.79, с начин на трайно ползване: улици, с площ 1,503 дка, площ на 
сервитута 110 кв.м., общинска публична собственост; 

- 918.80, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 4,641 дка, площ на сервитута 32,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.81, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 3,065 
дка, площ на сервитута 42,5 кв.м., общинска частна собственост; 

-918.83, с начин на трайно ползване: улици, с площ 1,009 дка, площ на 
сервитута 57,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 918.84, с начин на трайно ползване: улици, с площ 1,789 дка, площ на 
сервитута 42,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 918.85, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,214 дка, площ на сервитута 52,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.86, с начин на трайно ползване: територии – зелени площи-широко 
обществено ползване, с площ 0,287 дка, площ на сервитута 20 кв.м., общинска 
публична собственост; 

- 918.88, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 7,309 дка, площ на сервитута 157,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.106, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 3,573 дка, площ на сервитута 50 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.107, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,775 дка, площ на сервитута 42,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.108, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,222 дка, площ на сервитута 65 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.111, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,720 дка, площ на сервитута 10 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.112, с начин на трайно ползване: улици, с площ 6,813 дка, площ на 
сервитута 132,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 918.113, с начин на трайно ползване: улици, с площ 4,429 дка, площ на 
сервитута 107,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 918.115, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,189 дка, площ на сервитута 20 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.117, с начин на трайно ползване: улици, с площ 1,045 дка, площ на 
сервитута 62,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 918.118, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,509 дка, площ на сервитута 10 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.119, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,735 дка, площ на сервитута 40 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.120, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,869 дка, площ на сервитута 22,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.121, с начин на трайно ползване: улици, с площ 0,973 дка, площ на 
сервитута 10 кв.м., общинска публична собственост; 
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- 918.122, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
0,415 дка, площ на сервитута 7,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.125, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,564 дка, площ на сервитута 2,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.126, с начин на трайно ползване: улици, с площ 2,205 дка, площ на 
сервитута 105 кв.м., общинска публична собственост; 

- 918.128, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,684 дка, площ на сервитута 32,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.129, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,121 дка, площ на сервитута 7,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.130, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,059 дка, площ на сервитута 30 кв.м., общинска частна собственост; 

- 918.158, с начин на трайно ползване: улици, с площ 7,455 дка, площ на 
сервитута 75 кв.м., общинска публична собственост; 

- 918.160, с начин на трайно ползване: улици, с площ 4,357 дка, площ на 
сервитута 152,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 920.363, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,866 дка, площ на сервитута 7,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 920.427, с начин на трайно ползване: улици, с площ 4,473 дка, площ на 
сервитута 100 кв.м., общинска публична собственост; 

- 921.76, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 8,948 дка, площ на сервитута 40 кв.м., общинска частна собственост; 

- 921.105, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,259 дка, площ на сервитута 32,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 921.106, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 4,776 дка, площ на сервитута 47,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 921.107, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 0,936 дка, площ на сервитута 22,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 921.113, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 4,741 дка, площ на сервитута 62,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 921.482, с начин на трайно ползване: улици, с площ 7,372 дка, площ на 
сервитута 5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 921.484, с начин на трайно ползване: улици, с площ 3,711 дка, площ на 
сервитута 20 кв.м., общинска публична собственост; 

- 921.485, с начин на трайно ползване: улици, с площ 5,306 дка, площ на 
сервитута 147,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 924.249, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 5,451 дка, площ на сервитута 130 кв.м., общинска частна собственост; 

- 924.564, с начин на трайно ползване: улици, с площ 3,091 дка, площ на 
сервитута 42,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 925.158, с начин на трайно ползване: улици, с площ 3,275 дка, площ на 
сервитута 12,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 925.380, с начин на трайно ползване: улици, с площ 3,259 дка, площ на 
сервитута 80 кв.м., общинска публична собственост; 

- 925.383, с начин на трайно ползване: улици, с площ 1,289 дка, площ на 
сервитута 47,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 925.391, с начин на трайно ползване: улици, с площ 4,381 дка, площ на 
сервитута 47,5 кв.м., общинска публична собственост; 
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- 925.488, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 
движение, с площ 1,047 дка, площ на сервитута 22,5 кв.м., общинска публична 
собственост; 

- 926.26, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 3,124 
дка, площ на сервитута 60 кв.м., общинска частна собственост; 

- 926.37, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
17,019 дка, площ на сервитута 2,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 926.138, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
1,389 дка, площ на сервитута 10 кв.м., общинска частна собственост; 

- 926.139, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,292 дка, площ на сервитута 17,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 926.140, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
1,977 дка, площ на сервитута 27,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 926.141, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
1,720 дка, площ на сервитута 7,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 926.142, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
1,093 дка, площ на сервитута 37,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 926.144, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
1,938 дка, площ на сервитута 60 кв.м., общинска частна собственост; 

- 926.145, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
3,176 дка, площ на сервитута 12,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 926.146, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
2,200 дка, площ на сервитута 40 кв.м., общинска частна собственост; 

- 926.147, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
3,081 дка, площ на сервитута 17,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 926.148, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
2,506 дка, площ на сервитута 32,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 926.171, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
1,110 дка, площ на сервитута 10 кв.м., общинска частна собственост; 

- 926.173, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
1,636 дка, площ на сервитута 12,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 926.175, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
1,273 дка, площ на сервитута 52,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 926.176, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,285 дка, площ на сервитута 7,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 926.332, с начин на трайно ползване: улици, с площ 9,419 дка, площ на 
сервитута 140 кв.м., общинска публична собственост; 

- 926.334, с начин на трайно ползване: улици, с площ 18,319 дка, площ на 
сервитута 262,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 926.340, с начин на трайно ползване: улици, с площ 11,930 дка, площ на 
сервитута 302,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 926.341, с начин на трайно ползване: улици, с площ 3,045 дка, площ на 
сервитута 62,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 926.343, с начин на трайно ползване: улици, с площ 2,928 дка, площ на 
сервитута 15 кв.м., общинска публична собственост; 

- 927.28, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ 
26,202 дка, площ на сервитута 490 кв.м., общинска частна собственост; 

- 934.21, с начин на трайно ползване: територии на озеленяване и спорт на 
открито, с площ 0,288 дка, площ на сервитута 17,5 кв.м., общинска публична 
собственост; 
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- 934.31, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно  застрояване, с 
площ 0,688 дка, площ на сервитута 7,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 934.42, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 0,897 дка, площ на сервитута 15 кв.м., общинска частна собственост; 

- 934.58, с начин на трайно ползване: улици, с площ 1,876 дка, площ на 
сервитута 47,5 кв.м., общинска публична собственост; 

- 934.146, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 2,336 дка, площ на сервитута 22,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 934.147, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,837 дка, площ на сервитута 12,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 934.150, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 1,933 дка, площ на сервитута 27,5 кв.м., общинска частна собственост; 

- 934.153, с начин на трайно ползване: улици, с площ 0,327 дка, площ на 
сервитута 55 кв.м., общинска публична собственост; 

- 934.202, с начин на трайно ползване: улици, с площ 11,446 дка, площ на 
сервитута 32,5 кв.м., общинска публична собственост; 

-  934.216, с начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, с 
площ 3,530 дка, площ на сервитута 75 кв.м., общинска частна собственост; 

- 934.225, с начин на трайно ползване: булеварди, с площ 55,576 дка, площ на 
сервитута 56 кв.м., общинска публична собственост; 

2.  Съгласно чл. 287, ал. 3, т.2 от Закона за електронните съобщения 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, като съгласно ал. 4 от 
същата разпоредба определянето на размера на обезщетенията се извършва по 
взаимно съгласие на страните или въз основа на оценка от лицензиран оценител, а 
при имоти публична собственост обезщетения не се дължат. 

3. Обезщетението, касаещо имотите частна общинска собственост се определя 
с настоящото решение и  възлиза общо в размер на 18 637,50 лева (осемнадесет 
хиляди шестстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки)  и следва да се 
заплати по банкова сметка на „Общинска банка” АД – Финансов център Смолян, 
BG 02 SOMB 9130 31 102963 00, BIС: SOMBBGSF.  

4. Обезщетението, касаещо имотите публична общинска собственост възлиза 
общо в размер на 18 975,00 лева (осемнадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет 
лева), но същото не следва да се заплаща от  „Българска телекомуникационна 
компания“ ЕАД, тъй като съгласно чл.287, ал.4 от Закона за електронните 
съобщения при имоти публична собственост обезщетения не се дължат.  

5. 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 „БТК“ ЕАД следва да заплати на Община Смолян 
такса от 3 % от стойността на определеното обезщетение в размер на 1128,38 
лв.(хиляда сто двадесет и осем лева и тридесет и осем стотинки) по банкова сметка 
на „Общинска банка” АД – Финансов център Смолян, BG 79 SOMB 9130 84 102963 
44, BIС: SOMBBGSF, вид на плащане 448007. 

 

 29-25-25 
 
СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                                       /Ф. Топов/ 
Вярно с оригинала, 


