
            ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ  КЪРДЖАЛИ 
                                                    

           Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №90 
 
                   от 30.11.2021 година    
     

 
 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8  от ЗОС във връзка с 

чл.7, ал. 2, чл.34, ал. 6, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 41, ал.2 от ЗОС, чл. 62, ал. 2 и 
чл. 64 от Закона за енергетиката,  Общински съвет – Черноочене 

 
РЕШИ : 

 
          1.ОбС - Черноочене учредява в полза на „Електроразпределение  ЮГ“ 
ЕАД - гр. Пловдив, КЕЦ гр. Кърджали, с ЕИК 115552190, възмездно право 
на строеж върху  4 /четири/ кв. м. от имот с идентификатор 81236.502.23 – 
публична общинска собственост по КККР на с. Черноочене, актуван с акт 
за публична общинска собственост / АПОС/ № 529/17.10.2019 година, за 
изграждане на един Стоманено решетъчен стълб /СРС/ съгласно ел. схема 
за обект: „Нова въздушна линия 20 kV от съществуващ стълб № 18/3, извод 
„Железник“ в ПИ 68415.603.34 до нов стълб № 18/4 в ПИ 81236.502.23 с. 
Черноочене“. 
        Определя пазарна цена на учреденото право на строеж въз основа на 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, възлизащ на 128.00 /сто 
двадесет и осем/ лева. 

 
       2.Определя размера на обезщетенията за сервитутите / право на 
прокарване на линейни енергийни  обекти, право на  преминаване на хора 
и техника, ограничения в ползването на засегнатите имоти/ за следните 
имоти – частна общинска собственост по КККР на с. Среднево: 
 
   -ПИ 68415.603.26 – актуван с акт  за частна общинска  собственост /АЧОС/  
№ 1227/22.11.2021 година за  площ  от 67,02  кв. м. на цена 1178,88 лв.; 
 
  -ПИ 68415.603.32  -  актуван с акт  за частна общинска  собственост /АЧОС/  
№ 1228/23.11.2021 година за  площ от  113,64 кв. м. на цена 1998,93 лв.; 
 
  -ПИ  68415.603.33 - актуван с акт  за частна общинска  собственост /АЧОС/  
№  1229/23.11.2021 година за  площ  от 104,82 кв. м. на цена 1843,78 лв. 
 
      3.Упълномощава кмета на общината да извършва всички последващи 
действия по прилагането на решението и реализацията на проект „Нова 



  

въздушна линия 20kV от  съществуващ  стълб № 18/3, извод „Железник“ в 
ПИ 68415.603.34 до нов стълб  № 18/4 в ПИ 81236.502.23 с. Черноочене“. 
 
 

        В гласуването участваха 14 общински съветници, от които 14 гласа 
“За”, ”Против” и “Въздържал се”-няма.  

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:            
      /БЕДРИЕ  ГАЗИЮМЕР/ 


