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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 178 

Протокол № 24 от 30.09.2021 година 
 

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно 

учредяване на безсрочно възмездно право на строеж на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - 

ЮГ” ЕАД, КЕЦ Пазарджик в имот с кадастрален идентификатор 39921.4.837 по КККР на 

гр. Кричим, oдo6peнa със 3anoвед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор 

на AГKK - гр. София, местност „Сух дол“, трайно предназначение на територията – 

земеделска, начин на трайно ползване – нива за изграждане на нов ЖР (желязо решетъчен) 

стълб в оста на ВЕЛ „Бяга“ със застроена площ 3,61 м2 и за стандартизирано табло 

„Мерене 20kV“ – МТМ до нов ЖР стълб, извод „Бяга“ със застроена площ 1,2 м2.  

Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 

Докладва:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 

Становища: ПК по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, 

строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност и ПК по 

местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 42, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Кричим, във връзка с 

§ 12, ал. 1, т. 5 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение 

на Закона за подпомагане на земеделските производители, изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 

2021 г., в сила от 01.09.2021 г., във връзка с чл. 62, ал. 2, чл. 64, ал. 1, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 

ал. 6 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 188, ал. 5 от Закона за устройство на 

територията и в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост в община Кричим през 2021 г., и след проведеното 

ПОИМЕННО гласуване, Общински съвет при община Кричим:  

  

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да се учреди безсрочно възмездно право на строеж на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” ЕАД, КЕЦ Пазарджик върху 3,61 м2 за 

изграждане на нов ЖР (желязо решетъчен) стълб в оста на ВЕЛ „Бяга“ и сервитутни 

права в размер на 17,1 м2  около стълба, в имот с кадастрален идентификатор 

39921.4.837 по КККР на гр. Кричим, oдo6peнa със 3aпoвед № РД-18-13 от 19.02.2009г. 

на Изпълнителния директор на AГKK - гр. София, местност „Сух дол“, трайно 

предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 781/31.01.2011г., вписан в Служба 

по вписванията – гр. Пловдив с вх. рег. № 1683/02.02.2011 г., акт № 68, том 5. 



 2 

2. Дава съгласие да се учреди безсрочно възмездно право на строеж на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” ЕАД, КЕЦ Пазарджик върху 1,2 м2 за 

изграждане на Стандартизирано табло „Мерене 20kV“ – (МТМ) до нов ЖР стълб, 

извод „Бяга“, в имот с кадастрален идентификатор 39921.4.837 по КККР на гр. 

Кричим, oдo6peнa със 3aпoвед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния 

директор на AГKK - гр. София, местност „Сух дол“, трайно предназначение на 

територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 781/31.01.2011г., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Пловдив с вх. рег. № 1683/02.02.2011 г., акт № 68, том 5. 

3. Правото на строеж се учредява за изграждане на съоръжения за 

присъединяване съгласно разпоредбите на Наредба № 6 от 24.02.2014г. за 

присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към 

преносната или към разпределителните електрически мрежи и Наредба № 16 от 9 

юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.  

 4. Одобрява пазарна оценка за учредяване право на строеж и сервитутни 

права около ЖР стълб, представена от инж. Иван ****** Стоянов, гр. Пазарджик, 

съгласно Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100100044 от 14.12.2009 

г. за оценка на недвижими имоти, според която справедливата пазарна цена на 

отстъпените право на строеж и сервитутни права е в общ размер на 341 /триста 

четиридесет и един/ лева, от която: 

 4.1. Сумата от 218,00 (двеста и осемнадесет) лева, която представлява 

пазарната стойност за учредяване право на строеж за изграждане на нов ЖР (желязо 

решетъчен) стълб в оста на ВЕЛ „Бяга“ със застроена площ на фундамента 3,61 м2 

като определя същата като цена на правото на строеж по т. 1 и 51,00 (петдесет и 

един) лв., което представлява еднократно обезщетение за сервитутното право с обща 

площ 17,1 кв.м. около новия ЖР стълб, като определя същата като цена на 

еднократното обезщетение за сервитутното право по т. 1. 

4.2. Сумата от 72,00 (седемдесет и два) лева, която представлява пазарната 

стойност за учредяване право на строеж за изграждане на Стандартизирано табло 

„Мерене 20kV“ – (МТМ) до нов ЖР стълб, извод „Бяга“ със застроена площ на 

фундамента 1,2 м2 като определя същата като цена на правото на строеж по т. 2. 

 

5. Възлага на Кмета на община Кричим да сключи договор за учредяване на 

безсрочно възмездно право на строеж по т. 1 и т. 2 по цената съгласно т. 4 от 

настоящото решение с „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” ЕАД, КЕЦ Пазарджик. 

 
Приложение: 

1.  Акт за частна общинска собственост № 781/31.01.2011г., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Пловдив с вх. рег. № 1683/02.02.2011 г., акт № 68, том 5; 

2. Скица № 15-852432/03.08.2021 г. на СГКК – гр. Пловдив; 

3.  Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6605004401/10.09.2021 г.; 

4. Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6605004400/10.09.2021 г.; 

5. Удостоверение за характеристики на поземлен имот; 

6. Доклад за оценка, представен от инж. Иван ****** Стоянов, гр. Пазарджик, съгласно 

Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100100044 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими 

имоти; 

7.  Заявление с вх. № РД-02-15-196#164/03.09.2021 г. от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” ЕАД, 

КЕЦ Пазарджик с искане за учредяване право на строеж.  

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и  

проведеното поименно гласуване в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 5 от 

ЗМСМА на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 

42, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Кричим, във връзка с § 12, ал. 1, т. 5 от 

Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

подпомагане на земеделските производители, изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 

01.09.2021 г., във връзка с чл. 62, ал. 2, чл. 64, ал. 1, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 6 от Закона за 

енергетиката, във връзка с чл. 188, ал. 5 от Закона за устройство на територията и в 

изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост в община Кричим през 2021 г., и като взе предвид фактическите основания в 

Предложение с вх. № РД-01-08-156/20.09.2021 год. от Кмета на  община Кричим, и 

положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: 

ПКУТИБСЕПОСКД и ПКМСОРЗ. 

            
 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 12 

ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” – 12 /дванадесет/; 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

 

Председател на ОбС:……………. 

                             / А. Хаджиева / 

 

АХ/КМ 

 


