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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 314 

 
взето с Протокол № 28 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 10.12.2021 година 
 
 
 
          По т. 11 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
възникнал сервитут по Закона за енергетиката в полза на „Енергоразпределение 
юг“ ЕАД“ 
предвид следните мотиви: С Решение № 226, взето от Общински съвет-Садово с 
Протокол № 23/17.06.2021г. е одобрен ПУП-ПП на подземен линеен обект на 
техническата инфраструктура за обект „Кабелна линия 20 кV от П/Ст „Станимака“ 
/ПИ 00702.23.28/ гр. Асеновград до В/Ст „Катуница /ПИ 36676.69.314/ с. Катуница, 
община Садово“, подобект „Кабелна линия 20 кV от каб. муфи/ПИ 00702.23.4/гр. 
Асеновград до В/Ст „Катуница /ПИ 36676.69.314/ с. Катуница, община Садово“. 
Закона за енергетиката регламентира възникването на сервитути за енергийните 
обекти. При разширение на съществуващи и при изграждане на нови линейни 
енергийни обекти в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират 
енергийния обект възникват сервитути. Сервитутът включва право на прокарване 
на линейни обекти в полза на тези лица. В конкретния случай, сервитутът за обекта 
е възникнал в полза на Енергоразпределение Юг ЕАД. Не се дължи заплащане на 
сервитутното право, предвид че трасето на обекта засяга общински пътища, 
напоителен канал, съоръжение за електропровод     и 
 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл. 8 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с Чл. 
64-64а от Закона за енергетиката 
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 
           I.Общински съвет-Садово приема, че на 27.08.2021 година е възникнал  
сервитут по смисъла на Закона за енергетиката в полза на титуляра на сервитута – 
Енергоразпределение Юг ЕАД – възложител на влязъл в сила Подробен 
устройствен план- парцеларен план на подземен линеен обект на техническата 
инфраструктура за обект „Кабелна линия 20 кV от П/Ст „Станимака“ /ПИ 
00702.23.28/ гр. Асеновград до В/Ст „Катуница /ПИ 36676.69.314/ с. Катуница, 



община Садово“, подобект „Кабелна линия 20 кV от каб. муфи/ПИ 00702.23.4/гр. 
Асеновград до В/Ст „Катуница /ПИ 36676.69.314/ с. Катуница, община Садово, 
преминаващ през общинска собственост по КК и КР на село Катуница с обща 
дължина на трасето 5 878 л.м., а именно през: 

1. Имот с идентификатор 69.312 – селскостопански, ведомствен, горски път  
със сервитутна зона – 0.137 дка; 

2. Имот с идентификатор 69.314 – съоръжение за електропровод със  
сервитутна зона – 0.012 дка; 

3. Имот с идентификатор 70.312 – селскостопански, ведомствен, горски път  
със сервитутна зона – 0.117 дка; 

4. Имот с идентификатор 71.312 – селскостопански, ведомствен, горски път  
със сервитутна зона – 0.124 дка; 

5. Имот с идентификатор 72.312 – селскостопански, ведомствен, горски път  
със сервитутна зона – 0.124 дка; 

6. Имот с идентификатор 73.312 – селскостопански, ведомствен, горски път  
със сервитутна зона – 0.094 дка; 

7. Имот с идентификатор 74.312 – селскостопански, ведомствен, горски път  
със сервитутна зона – 0.192 дка; 

8. Имот с идентификатор 75.312 – селскостопански, ведомствен, горски път  
със сервитутна зона – 0.125 дка; 

9. Имот с идентификатор 76.312 – селскостопански, ведомствен, горски път  
със сервитутна зона – 0.092 дка; 
          10.Имот с идентификатор 87.312 – селскостопански, ведомствен, горски път  
със сервитутна зона – 0.391 дка; 
          11.Имот с идентификатор 103.402 – селскостопански, ведомствен, горски път 
със сервитутна зона – 0.083 дка; 
          12.Имот с идентификатор 106.23 – съоръжение за електропровод със  
сервитутна зона – 0.081 дка; 
          13.Имот с идентификатор 106.375 – селскостопански, ведомствен, горски път 
със сервитутна зона – 4.516 дка; 
          14.Имот с идентификатор 107.335 – селскостопански, ведомствен, горски път 
със сервитутна зона – 0.219 дка; 
          15.Имот с идентификатор 108.335 – селскостопански, ведомствен, горски път 
със сервитутна зона – 0.379 дка; 
          16.Имот с идентификатор 111.329 – селскостопански, ведомствен, горски път 
със сервитутна зона – 0.426 дка; 
          17.Имот с идентификатор 120.324 – напоителен канал със сервитутна зона - 
0.008 дка. 
 
          II. Решението да се обяви на Енергоразпределение Юг ЕАД. 
 
 
 



 
          По т. 11 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

      
 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 

 


