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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 

№ 1259 
 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 10.10.2019 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 59 
 
 

 

    ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут и 

право на  прокарване на електронна съобщителна мрежа през имот - общинска 

собственост за обект: „Електронна съобщителна мрежа на ЕТ „КТ-АСТРА- Генко 

Дойчинов“ на територията на общ. Смолян – общ. Чепеларе“. 

 
  Общинският съвет след като се запозна с докладната записка инж. МАРИАНА 

ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН избрана с Решение №1249/19.09.2019г. 

на ОбС-Смолян , на основание чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията  

и във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,     

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изразява предварително съгласие за учредяване на сервитут и право 

на  прокарване на електронна съобщителна мрежа за обект: „Електронна 

съобщителна мрежа на ЕТ „КТ-АСТРА- Генко Дойчинов“ на територията на 

общ. Смолян – общ. Чепеларе“ през следния общински имот: Поземлен имот 

с идентификатор 67965.1.113 - общинска публична собственост, с начин на 

трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, трайно 

предназначение на територията: земеделска, с площ 4850 кв.м. (четири хиляди 

осемстотин и петдесет кв.м.), по кадастрална карта на с. Соколовци, община 

Смолян,  при съседни поземлени имоти с идентификатори: 67965.1.206, 

67965.1.99, 67965.3.49, 67965.1.38, 67965.1.102, 67965.1.37, 67965.1.34, 

67965.1.33, 67965.1.30, 67965.1.68, 67965.1.29, 67965.1.24, 67965.1.23, 

67965.1.3, 67965.1.4, 67965.1.5, 67965.1.87, 67965.1.85, 58517.16.130, 

67965.1.121, 67965.1.1, 58517.17.20, 58517.17.12, 67965.1.44, 67965.1.143, 

67965.1.109, 67965.1.176, 67965.1.2, 67965.1.177, 67965.1.105, 67965.1.159. 

Площта на сервитута е 393 кв.м. (триста деветдесет и три кв.м.). 

2. Упълномощава кмета на общината след одобряване на ПУП – ПП и  

заплащане на  дължимите суми да извърши всички правни и фактически 

действия във връзка с учредяване на сервитута и правото на прокарване на 
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електронна съобщителна мрежа за обект: „Електронна съобщителна мрежа на 

ЕТ „КТ-АСТРА- Генко Дойчинов“ на територията на общ. Смолян – общ. 

Чепеларе“. 

 3. Предварителното съгласие важи за срок от три години считано от 

влизането в сила на решението.             

29-26-22                                              

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: / П / 

                                                                                                         /инж. Данчо Киряков/ 

 

 Вярно с оригинал, /П/ 

М.Иванова – гл.експерт звено ОбС 


