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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 
№ 185 

 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.05.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 12 

 
 
 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и 
устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, БКТП и кабелни 
линии НН за присъединяване на „жилищна сграда на Стефан Георгиев” в        
с. Солища, 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 от ЗМСМА  във връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ, чл. 64 ал. 2 от ЗУТ, чл. 64 ал. 4 
т. 1 от ЗЕ 

 
РЕШИ: 

 
Одобрява Подробен устройствен план - парцеларен план и устройствена план 

- схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, БКТП и кабелни линии НН за 
присъединяване на „жилищна сграда на Стефан Георгиев” в с. Солища, община 
Смолян, за който обект е предложен проект за ПУП - парцеларен план и 
устройствена план - схема, предвиждащи възникването на сервитути в полза на 
„ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, гр.Пловдив, КЕЦ Смолян, 
представлявано от Пеньо Станчев Паунов, ЕГН ********** с пълномощно 
№3685/11.12.2012 год. и №3686/11.12.2012 год., заверено от Ваня Захариева - 
нотариус в района на Пловдивски районен съд рег.№ 640 на Нотариалната камара 
върху следните служещи имоти : 

1. Поземлен имот е идентификатор 68000.2.233 (шест, осем, нула, нула, 
нула, точка, две, точка, две, три, три) - общинска публична собственост с начин 
на трайно ползване: за местен път, трайно предназначение на територията: 
територия за транспорта, с площ 19340 кв.м. (деветнадесет хиляди триста и 
четиридесет кв.м.), по кадастрални карта на с. Солища, общ. Смолян, при граници: 
поземлен имот с идент. 68000.2.196 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, две, 
точка, едно, девет, шест), имот с идент. 68000.2.189 (шест, осем, нула, нула, нула, 
точка, две, едно, осем, девет), имот с идент. 68000.2.191 (шест, осем, нула, нула, 
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нула, точка, две, точка, едно, девет, едно), имот с идент. 68000.2.192 (шест, осем, 
нула, нула, нула, точка, две, точка, едно, девет, две). Собственик на имота е 
Община Смолян с Булстат 000615118, с площ на сервитута 154,27 кв.м. 

2. Поземлен имот е идентификатор 68000.502.450 (шест, осем, нула, нула, 
нула, точка, пет, нула, две, точка, четири, пет, нула) - общинска публична 
собственост с начин на трайно ползване: за първостепенна улица, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, с площ 4730 кв.м. (четири хиляди 
седемстотин и тридесет кв.м.) по кадастрална карта на с. Солища, общ. Смолян, 
при граници: имот с идент. 68000.502.152 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет, 
нула, две, точка, едно, пет, две), имот с идент. 68000.502.151 (шест, осем, нула, 
нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, едно, пет, едно), имот с идент. 
68000.502.403 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, четири, 
нула, три). Собственик на имота е Община Смолян с Булстат 000615118, с площ 
на сервитута 460,18 кв.м.; 

    3. Поземлен имот с идентификатор 68000.502.451 (шест, осем, нула, 
нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, четири, пет, едно) - общинска 
публична собственост с начин на трайно ползване: за първостепенна улица, 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, с площ 1983 кв.м. (хиляда 
деветстотин осемдесет и три кв.м.) по кадастрална карта на с. Солища, общ. 
Смолян, при граници: имот с идент. 68000.502.82 (шест, осем, нула, нула, нула, 
точка, пет, нула, две, точка, осем, две), имот с идент. 68000.502.104 (шест, осем, 
нула, нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, четири), имот с идент. 
68000.502.105 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, едно, 
нула, пет), имот с идент. 68000.502.260 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет, 
нула, две, точка, две, пест, нула). Собственик на имота е Община Смолян с 
Булстат 000615118, с площ на сервитута 54,41 кв.м.; 

4. Поземлен имот е идентификатор 68000.502.467 (шест, осем, нула, 
нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, четири, шест, седем) - общинска 
публична собственост с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, с площ 912 кв.м. (деветстотин и 
дванадесет кв.м.) по кадастрална карта на с. Солища, общ. Смолян, при граници: 
имот с идент. 68000.502.107 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет,нула, две, 
точка, едно, нула, седем), имот с идент. 68000.502.103 (шест, осем, нула, нула, 
нула, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, три), имот с идент. 68000.502.102 
(шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, две). 
Собственик на имота е Община Смолян с Булстат 000615118, с площ на сервитута 
5,35 кв.м.; 

5. Поземлен имот е идентификатор 68000.502.104 (шест, осем, нула, 
нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, четири) - общинска частна 



 
 

3 
 
 

собственост с начин на трайно ползване:ниско застрояване (до 10м), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, , площ 110 кв.м. (сто и десет кв.м.) 
по кадастрална карта на с. Солища, общ. Смолян, при граници: имот с идент. 
68000.502.467 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, четири, 
шест, седем), имот с идент. 68000.502.103 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет, 
нула, две, точка, едно, нула, три), имот с идент. : 8000.502.468 (шест, осем, нула, 
нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, четири, шест, осем). Собственик на имота е 
Община Смолян с Булстат 000615118, с площ на сервитута 26,96 кв.м.; 

6.Поземлен имот с идентификатор 68000.502.468 (шест, осем, нула, нула, 
нула, точка, пет, нула, две, точка, четири, шест, осем) - общинска публична 
собственост с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, с площ 1428 кв.м. (хиляда 
четиристотин двадесет и осем кв.м.) по кадастрална карта на с. Солища, общ. 
Смолян, при граници : имот с идент. 68000.502.103 (шест, осем, нула, нула, нула, 
точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, три), имот с идент. 68000.502.102 (шест, 
осем, нула, нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, две), имот с идент. 
68000.502.101 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, едно, 
нула, едно), имот с идент. 6800.502.82 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет, 
нула, две, точка, осем, две. Собственик на имота е Община Смолян с Булстат 
000615118, с площ на сервитута 61,37 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 22 067,40 лв. (двадесет и две хиляди шестдесет и седем лева и 
четиридесет стотинки), но същото не следва да се заплати от „ЕВН България 
Електроразпределение“ 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 нащети. 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. 
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Обезщетението касаещо имота частна общинска собственост възлиза 
общо в размер на 808,80лв. (осемстотин и осем лева и осемдесет стотинки), 
което „ЕВН България Електроразпределение“ 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 „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, е 
заплатило на Община Смолян такса от 3 % от стойността на определеното 
обезщетение в размер на 686,29лв. (шестстотин осемдесет и шест лева  и 
двадесет и девет стотинки). 

 
29-27-27 
 

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


