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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
  

РЕШЕНИЕ 

№ 399 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с 

Протокол № 44 

 

 

ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване през имот-общинска публична 

собственост за обект: „Външно ел. захранване фотоволтаична централа 122,515 kWp“ 

до ТП №9 Николаево в полза на „ЕЛ ПАС 21“ ЕООД вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК – 

206751461, със седалище и адрес на управление гр. Николаево, ул. „Стара планина“ № 

3б 

Мотиви:  
В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление с вх. № 12-00-

144/05.10.2022 г. от „ЕЛ ПАС 21“ ЕООД вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК – 206751461, със 

седалище и адрес на управление гр. Николаево, ул. „Стара планина“ № 3б, 

представлявано от Петко Атанасов Сяров с искане за учредяване право на прокарване 

през имот общинска публична собственост. Представен е технически проект част 

геодезия, съгласно който проектното трасе преминава през следните общински имоти: 

ПИ 51648.48.274 с НТП - мера, публична общинска собственост с акт №194 вписан в 

СВ Казанлък с акт 88 том 19 н.д. 3958 вх.рег.№ 5666 на 15.09.2022 г. 

  Заявлението е с искане за издаване на разрешение за учредяване право на 

прокарване през имот публична общинска собственост извън границите на 

урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на фотоволтаична 

централа 122,515 kWp“ до ТП №9 Николаево. Кабела е с трасе от УПИ IV в кв.71 по 

плана на гр. Николаево на фотоволтаичната централа до ТП №9 Николаево, съгласно 

становище № 4483067/16.11.2021 г. за условията и начина за присъединяване към 

електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение“ Юг „ЕАД и 

предварителен договор № 4483067/07.02.2022 г. за присъединяване на обект за 

производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на 

„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. Трасето за проектиране на подземния кабел, което 

се предлага с техническия проект част геодезия минава през част от имот ПИ 

51648.48.27 по КККР на гр. Николаево. 

Към заявлението е приложен технически проект за „Фотоволтаична 

електрическа централа - 122,515 kWp и изграждане на външно кабелно 

електрозахранване към табло НН, ТП „№9 Николаево“ в ПИ 51648.48.1284, 

съставляващ УПИ IV в кв.71 по плана на гр. Николаево, собственост на „ЕЛ ПАС 

21“ ЕООД, вписано ТРРЮЛНЦ с ЕИК – 206751461, със седалище и адрес на 

управление гр. Николаево, ул. „Стара планина“ № 3б, представлявано от Петко 

Атанасов Сяров. Предвид техническите данни за засегнатите имоти, в т. ч. общинския 

поземлен имот, друго техническо решение се явява явно икономически 

нецелесъобразно. 

 

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

администрация, във връзка с чл. 193, ал.4 и ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Николаево  
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Р Е Ш И: 

 

1.Да се учреди на „ЕЛ ПАС 21“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 206751461, 

със седалище и адрес на управление гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара 

Загора, ул. „Стара планина“ 3б, право на прокарване на отклонения от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура по трасе отразено в Трасировъчния план 

по проекта на обекта в част Геодезия минаващо през поземлен имот с идентификатор 

по КККР на гр. Николаево: 51648.48.274 с начин на трайно ползване – за пасище, 

трайно предназначение на територията : земеделска - 6,09 м. 

 

2. Възлага на кмета на община Николаево да издаде нарочна заповед за 

учредяване правото на прокарване и да извърши всички последващи нормативно 

определени действия.  

  

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които „за” – 13, 

„против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 


