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З А П О В Е Д 

№ ТУ-139 

Пазарджик, 07.06.2021 г. 

Постъпило е заявление с наш входящ №2469-2/07.05.2021 г. от „Пътища“ АД, ЕИК 

822148671 със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ 

№29, представлявано от изпълнителният директор – Димитър Ангелов Спасов, за 

учредяване право на прокарване на въздушен електропровод 20 кV за 

присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение 

Юг“ ЕАД през държавни имоти – частна държавна собственост по изработен Подробен 

устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за „Трасе на захранващ електропровод 

до нов БКТП в ПИ 36124.534.163 по КККР на землище на с. Капитан Димитриево, 

община Пещера, област Пазарджик“. 

След като се запознах с представените ни материали и приложените документи, 

приех за установено следното: Трасето на електронната съобщителна мрежа се 

прокарва през следните имоти – частна държавна собственост: 

1. Поземлен имот №36124.534.175, област Пазарджик, община Пещера, с. 

Капитан Димитриево, вид собственост държавна частна, вид територия 

Земеделска, НТП за кариера за суровини за строителството и промишлеността 

в скален масив, площ 35.062 дка., площ с учредено право на ползване 0.393 

дка. 

2. Поземлен имот 36124.534.167, област Пазарджик, община Пещера, с. Капитан 

Димитриево, вид собственост държавна частна, вид територия Земеделска, НТП 

за кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив, 

площ 13.028 дка., площ с учредено право на ползване 0.049 дка. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за 

администрацията (ЗА) и чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 
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Димитър Ангелов Спасов, право да прокара въздушен електропровод 20 кV през 

цитираните имоти – частна държавна собственост. 

За правото на прокарване е платена сумата от 970.00 лв. (деветстотин и 

седемдесет лева и 00 ст.), съгласно оценка изготвена от независимият оценител, инж. 

Марина Аврамова, сертификат за оценителска правоспособност 

№810100081/30.12.2010 г., както следва: 

За поземлен имот №36124.534.175: 860.00 лв. (осемстотин и шестдесет лева и 00 

ст.) 

За поземлен имот №36124.534.167: 110 лв. (сто и десет лева и 00 ст.) 

Съгласно чл. 193, ал. 5 от ЗУТ с учреденото право на прокарване „Пътища“ АД не 

може да влошава условията за застрояване в поземления имот, да се препятства 

установеният начин на трайно ползване на поземления имот и да се засягат разрешени 

строежи или съществуващи сгради в имота, през който е учредено правото на 

прокарване. 

На основание чл. 193, ал. 10 от ЗУТ, заповедта да бъде вписана от „Пътища“ АД в 

имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото 

право да се прокарат отклоненията от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура и по партидите на държавните имоти, през които е учредено правото 

на прокарване, като след вписването на заповедта се представи оригинален 

екземпляр в Областна администрация Пазарджик. 

При осъществяване на инвестиционното намерение да се спазват разпоредбите на 

Наредба №16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. 

Заповедта подлежи на обжалване чрез Областния управител на област Пазарджик 

пред Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от нейното съобщаване, 

съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ. 

Заповедта да се връчи на „Пътища“ АД в полза на което се учредява правото на 

прокарване. 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – 

Пазарджик и на таблото за обявления. 

 
 
        /П/ 

ИВАН ВАСЕВ 

Областен управител 

 


