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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 361 

 
взето с Протокол № 31 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 31.03.2022 година 
 
 
 
          По т. 12 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 
възникнал сервитут по Закона за енергетиката“ 
 
предвид следните мотиви: Със Заповед № АБ-36 от 21.08.2020 година на кмета на 
Община Садово е одобрена специализирана схема за линеен обект на техническата 
инфраструктура – кабелна линия от съществуващ трафопост В/ст Катуница до УПИ 
V-стопанска дейност в кв. 94 по ПУП на с. Катуница по заявление от Билдинг трейд 
интернационал ООД. Схемата предвижда обекта да засегне общинска улица с о.т. 
99-270-269-268-276-277 с дължина на трасето 216.40 л.м. и сервитутна зона 444.70 
кв.м. 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 Билдинг трейд интернационал ООД. Не се дължи заплащане 
на сервитутното право, предвид че трасето на обекта ведно със сервитутната зона 
засяга общинска улица     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: 
 

1. Общински съвет-Садово приема, че на 04.09.2020 година е възникнал  
сервитут по смисъла на Закона за енергетиката в полза на титуляра на сервитута – 
Билдинг трейд интернационал ООД, ЕИК 825004605 – възложител на линеен обект 
на техническата инфраструктура – кабелна линия от съществуващ трафопост В/ст. 
Катуница до УПИ V-стопанска дейност в кв. 94 по ПУП на село Катуница, като 



трасето преминава през общинска улица с о.т. 99-270-269-268-276-277 с дължина 
на трасето 216.40 л.м. и сервитутна зона 444.70 кв.м. 

2. Решението да се обяви на Билдинг трейд интернационал ООД. 
 
 
            По т. 12 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   12 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   12 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

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

 

 

 

 

 

 


