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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 380 

 
взето с Протокол № 33 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 09.05.2022 година 
 

 
  
          По т. 12 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
възникнал сервитут по Закона за енергетиката и определяне на размера и 
изплащането на обезщетенията за сервитутите на енергийните обекти по взаимно 
съгласие на страните въз основа на оценка от независим оценител, с. Поповица“ 
предвид следните мотиви: С Решение № 326, взето от ОбС-Садово с Протокол № 
28/10.12.2021г. е одобрен ПУП-ПП на трасе на захранваща кабелна линия НН за 
електроснабдяване на обект „Селскостопанска постройка за екстензивно 
отглеждане на животни“, ПИ 57921.9.88, м. „Чакъла“ с. Поповица по заявление на 
Иван Павлов. Трасето на обекта засяга четири общински имота: имоти с 
идентификатори 57921.8.87, 57921.8.92, 57921.8.95 и 57921.9.108. 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 през общински 
имоти(пътища) 57921.8.92 и 57921.9.108 е възникнал в полза на Иван Павлов с 
влизането в сила на ПУП-ПП. Не се дължи заплащане на обезщетение за 
сервитутното право, предвид че трасето на обекта в посочените общински имоти 
ведно със сервитутната зона засяга само общински пътища. За да възникне сервитут 
за обекта в общински имоти с идентификатори 57921.8.87  и 57921.8.95 е 
необходимо освен влязъл в сила ПУП-ПП, а и заплащане на обезщетение       и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и 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: 
 

1. Общински съвет-Садово приема, че на 22.03.2022 година е възникнал  
сервитут по смисъла на Закона за енергетиката в полза на титуляра на сервитута – 



Иван ******** Павлов – възложител на линеен обект на техническата 
инфраструктура – трасе за захранваща кабелна линия НН за електроснабдяване на 
обект „Селскостопанска постройка за екстензивно отглеждане на животни“ ПИ 
57921.9.88, местност „Чакъла“ по КК и КР на село Поповица, община Садово за 
частта на трасето на обекта, засягаща имот с идентификатор 57921.8.92 с НТП за 
селскостопански, горски, ведомствен път-общинска публична собственост, с 
дължина на трасето през имота – 166.14 л.м. и засегната площ 0.512 дка и имот с 
идентификатор 57921.9.108 с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път – 
общинска публична собственост, с дължина на трасето през имота – 5.34 л.м. и 
засегната площ 0.021 дка. 

2. Одобрява размер на обезщетението – 3 592 лева, определен въз основа на  
оценка от независим оценител за възникване на сервитут за обекта в частта на 
трасето, преминаващо през имот с идентификатор 57921.8.87 с НТП Депо за битови 
отпадъци(сметище) – общинска частна собственост, с дължина на трасето през 
имота – 124.22 л.м. и засегната площ 0.650 дка и през имот с идентификатор 
57921.8.95 с НТП води и водни обекти – общинска частна собственост, с дължина 
на трасето през имота – 4.12 л.м. и засегната площ 0.016 дка. 

3. Приема че сервитутът за обекта в частта през общинските имоти, посочени  
в т. 2 ще възникне на датата, на която обезщетението от 3 592 лева постъпи по 
банкова сметка/в приходната каса на община Садово.  

4. Решението да се обяви на Иван ******** Павлов. 
 
 
            По т. 12 се извърши поименно гласуване. 
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
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