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ОТ ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 

 

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 

ИЗГРАДЕНО СЪОРЪЖЕНИЕ - ЛИНЕЕН ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ ПО СМИСЪЛА 

НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА. 

 

 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елхово изпълнява проект: „Проектиране и строителство на 

Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична 

рехабилитация на ВиК мрежата в гр.Елхово”, съгласно сключен АДБФП 

BG16M1OP002-1.009-0004-C01/28.03.2017 г. 

Във връзка с въвеждането на обекта в експлоатация се налага спешна и 

неотложна необходимост от изместване на въздушно трасе, подземно с оглед спазване 

поставените в процеса на строителство изисквания на „Електроразпределение Юг“ 

ЕАД (ЕВН). 

Съгласно чл.10 ал.2 от Наредба № 6 от 24 февруари 2014г. за присъединяване на 

производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към 

разпределителните електрически мрежи (в сила от 04.04.2014г.) когато при 

проучването се установи, че присъединяваният обекти/или съоръженията за 

присъединяване засягат съществуващи електрически съоръжения, изместването им се 

извършва от и за сметка на клиента след сключване на договор и одобряване по реда на 

ЗУТ на съгласуваните проекти със съответния мрежови оператор, ако засегнатите 

съоръжения: 1.принадлежат към съответната електрическа мрежа; или 2. Са 

електрически съоръжения за присъединяване на обект и на производител или клиент на 

електрическа енергия, собственост на трето лице, и са изградени по реда на ЗУТ. 

В тази връзка е сключен договор №2/2020г. за изместване на енергиен обект с 

„Електроразпределение Юг“ЕАД за промяна на местоположението за сметка на 

Възложителя – община Елхово на собствен на ЕрЮг енергиен обект, представляващ: 

 -подмяна на съществуващи  СБС №57 и СБС №58 тип 501 със стоманено-

решетъчни стълбове тип ЪМ 20-951; 

-направа на нова тръбно –канална мрежа от БКТП „ПСОВ“ до нов СРС №58, 

изтегляне на кабел СрН тип NA2XS(F)2Y 3x1x95 mm2 от БКТП „ПСОВ“ до нов СРС 

№58; 

- направа на въздушно-кабелен преход на СРС №58.  

Същият е изграден и въведен в експлоатация с разрешение за строеж 

№9/23.04.2019г. и разрешение за ползване №ДК-07-Я-7/23.12.2020г. към обект: 

Пречиствателна станция за отпадъчни води, включително външни връзки към нея – 

гр.Елхово, Община Елхово, област Ямбол-II категория“.  

 „Електроразпределение Юг“ ЕАД (ЕВН) притежава Лицензия с рег. № Л-140-07 

от 13.08.2004 г., издадена от КЕВР при условията и по реда на ЗЕ, за извършване на 

дейността „разпределение на електрическа енергия“ на обособени територии. Съгласно 



издадената от КЕВР Лицензия дружеството е енергийно предприятие по смисъла на §1, 

т. 24 от ДР на ЗЕ. Като такова същото е собственик на електроразпределителната мрежа 

за съответна обособена територия, за която притежава лицензия, съответно такава 

според чл. 40 от ЗЕ се издава само на юридическо лице, което притежава вещни права 

върху енергийни обекти, посредством които осъществява дейността си. Съгласно 

нормативната уредба, която регулира дейността на ЕРП, разпределението на 

електрическа енергия се извършва посредством енергийни обекти. Енергийните обекти 

за разпределение на ел. енергия са съвкупности от обекти, които включват два типа 

инфраструктурни съоръжения. От една страна това са въздушни или кабелни 

съоръжения за пренос, транзитиране или разпределение на ел. енергия, т.нар. 

„електропроводи“ по смисъла на ЗЕ или „линейни инженерни мрежи на 

електроснабдяването“ по смисъла на ЗУТ. От друга страна енергийните обекти за 

разпределение включват и сгради, както и трайно прикрепените към тях или към 

поземлен имот енергийни съоръжения без линейните им части, т.нар. „площадкови 

енергийни обекти“ по смисъла на ЗУТ.  

             Изграденото съоръжение, представлява линеен енергиен обект по смисъла на 

чл.31б. (нова - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) от Закона за енергетиката и е част от 

електроразпределителната мрежа. 

Съгласно чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, Общината се 

разпорежда с имоти и вещи - частна общинска собственост, чрез продажба, замяна, 

дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права 

или по друг начин, определен в закон.  

Съгласно чл. 24, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество на Общински съвет-Елхово, разпореждането с 

имоти и вещи частна общинска собственост се осъществява след решение на  

Общински съвет чрез Продажба; Замяна; Дарение; Делба; Учредяване на ограничени 

вещни права; По реда и при условията на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ. 

 

Изхождайки от гореизложеното, предлагам Общински съвет – Елхово да приеме 

следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

местната администрация, чл. 34, ал. 4  от Закона за общинската собственост и чл. 24, 

ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското 

имущество, Общински съвет – Елхово разрешава безвъзмездно прехвърляне на 

изграденият линеен енергиен обект, част от електроразпределителната мрежа на 

„Електроразпределение Юг“ЕАД представляващ част от трасето на Въздушна линия 

СрН 20 КV, в участъка между СБС №57 и СБС №58. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет-Елхово възлага на 

кмета на община Елхово да издаде заповед и да сключи договор за безвъзмездно 

прехвърляне. 

  

 

 

С уважение, 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 



 

 

 

 

Съгласували :           

Пепа Кючукова, зам.кмет       

 

Изготвил :  

Даниела Трендафилова, гл.юрисконсулт 

 

 

 
 


