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взето с Протокол № 33 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 09.05.2022 година 
 
 
 
           По т. 18 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
съгласие за учредяване право на прокарване през общинска публична собственост 
в село Моминско, по реда на чл. 193, ал.4 от Закона за устройство на територията  
(ЗУТ)“ 
предвид следните мотиви: постъпило заявление от „ЛИНДЕ СЕРВИЗ“ ЕООД за 
учредяване право на прокарване за обект – водопроводно отклонение за захранване 
на сервизна база за ремонт на селскостопанска техника и мотокари в УПИ 006006, 
база за ремонт на селскостопанска техника и мотокари/идент. с ПИ 48965.6.6 по 
КК и КР на с. Моминско/, м. „Куролата“ в землището на с. Моминско. Внесен е и 
трасировъчен план на предложеното техническо решение за трасе на водопроводно 
отклонение през общински поземлен имот с идентификатор 48965.6.51 – и НТП 
Пасище. За да се стартира процедурата по издаване на становище за 
присъединяване към експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД Пловдив и въз 
основа на това – да се издаде разрешение за строеж, следва да е възникнало правото 
на прокарване през чужд имот – в случая през ПИ с идентификатор 48965.6.51 по 
КК и КР на с. Моминско. На територията на с. Моминско функционира 
водопроводна мрежа, която се явява обща мрежа и съоръжение на техническата 
инфраструктура. Соченото от възложителя трасе на обекта представлява 
отклонение от обща мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура през 
общински поземлен имот. В този случай правото на прокарване през общински 
поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно 
икономически нецелесъобразно, със заповед на кмета на Общината. Предвид това, 
че Общинския съвет упражнява правата на собственик за общинските имоти       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 със 
започване на процедура по чл. 193, ал.4 от ЗУТ 
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 



        Общински съвет-Садово изразява съгласие кметът на Общината да учреди 
право на прокарване през общински поземлен имот с идентификатор 48965.6.51 и 
НТП Пасище по КК и КР на с. Моминско за изграждане на обект – водопроводно 
отклонение за захранване на сервизна база за ремонт на селскостопанска техника и 
мотокари в УПИ 006006, база за ремонт на селскостопанска техника и 
мотокари/идент. с ПИ 48965.6.6 по КК и КР на с. Моминско/, м. „Куролата“ в 
землището на с. Моминско с дължина на трасето в имота – 6.55 л.м. и сервитутна 
зона в обхвата на имота 39.42 кв.м., с титуляр на правото – „ЛИНДЕ СЕРВИЗ“ 
ЕООД с управител Атанас Благоев, за цена определена по реда на чл. 210 от ЗУТ. 
 
 
            По т. 18 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   16 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   16 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     
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