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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 136 

 
взето с Протокол № 15 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 04.12.2020 година 
 
 
           По т.11 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 
подписване на споразумение за учредяване право на водопрекарване по реда на 
Закона за водите (ЗВ) през общинска публична собственост“ 
предвид следните мотиви: постъпило заявление от представляващия Милевоплод 
ООД да бъде учредено сервитутно право във връзка с одобряване на инвестиционен 
проект за изграждане на уличен водопровод за захранване с питейна вода на Склад 
за земеделска продукция в  УПИ I-013072, база за съхранение на земеделска 
продукция в землище село Милево. Съгласно разпоредбите на Закона за водите, 
всеки собственик на имот трябва да даде право на водопрекарване през своя имот 
на всеки, който има временна или постоянна нужда от това, като правото на 
водопрекарване през чужд имот се учредява с подписването на споразумение 
между собственика на господстващия имот/в случая УПИ I-013072/ и собственика 
на служещите имоти/в случая Общински съвет за полски пътища с идентификатори 
48152.13.64 и 48152.18.44 по КККР за село Милево. Налице са предпоставките за 
подписване на споразумение между собствениците на господстващ и служещи 
имоти за учредяване право на водопрекарване     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. 
112 ал.3 от Закона за водите 
Общински съвет-Садово 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет-Садово възлага на кмета на Общината да подпише  
споразумение с представляващия Милевоплод ООД, ЕИК:  201829582 за 
учредяване право на водопрекарване по реда на чл. 112 и следващите от Закона за 
водите чрез изграждане на уличен водопровод за захранване с питейна вода на 
Склад за земеделска продукция в УПИ I-013072, база за съхранение на земеделска 
продукция в землище село Милево през общинска публична собственост с 
идентификатор 49152.13.64 (с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път), 
като трасето през имота е с дължина 35.13 л.м. и засегната площ (вкл. сервитутната 
зона) 46 кв.м. и през общинска публична собственост с идентификатор 



48152.180.44(с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път), като трасето на 
обекта през имота е с дължина 7.80 л.м. и засегната площ(вкл. сервитутната зона) 
10 кв.м.  Идентификацията на засегнатите имоти е според одобрени Кадастрална 
карта и кадастрален регистър за землището на село Милево със заповед № РД-18-
741 от 22.10.2019година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, 
кадастър и картография. Правото на водопрекарване да се учреди срещу заплащане 
на обезщетение в размер на 1011 лева(за учреденото право в имот идентификатор 
48152.13.64 – 830 лева, при данъчна оценка 57.60 лева, а за учреденото право в 
идентификатор 48152.18.44 – 181 лева, при данъчна оценка 12.50 лева). 

2. Учреденото право на водопрекарване по т. 1 следва да се отрази в  
кадастъра и да се впише в имотния регистър, като действията за това да се извършат 
от и за сметка на Милевоплод ООД. 
 
 
            По т. 11 се извърши поименно гласуване. 
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