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ЗАПОВЕ� №Рд-Рi-���
гр.Костенец, .. \l'f.J. � -� ll.12021 г. 

В общинска администрация - Костенец е постъпило от ДП „Национална 
Компания Железопътна инфраструктура" заявление: вх. № 66-02-11/26.03.2021г. за 
учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии - публична 
общинска собственост по чл. 63, ал.1, т. 3 от Закона за горите. 

Разпоредбата на чл. 63, ал.1, т. 3 от Закона за горите гласи, че}а учредяване на 
сервитут върху поземлени имоти в горски територии - общинска собственQСТ се подава 
заявление, по образец до кмета на общината - за поземлени имоти в горски територии -
общинска собственост. 

Към заявленията са представени следните документи: Скици на имотите от 
картата на възстановената собственост; ПУП- ПП за трасето; влязла в сила Заповед № 
РД-02-15-21/11.03.2020г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и 
благоустройството; Решение № 509/08.07.2011г. на Министерски съвет; Решение по 
оценка на въздействието върху околната среда № 6-6/2014г.; Писмо изх. № ОВОС-
269/03.11.2020г. от Заместник-министъра на околната среда и водите; Оценка на имота 
по Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с постановление 
на Министерски съвет № 236/03.08.201 lг.; Комбинирани-скици за пълна или частична 
идентичност на Имоти №№ 405008, 412006 и 407015 от КВС на с. Горна Василица; 
Удостоверения за характеристики на поземлени имоти №№ 407015, 412006 и 405008. 

С правото на сервитут се засягат имоти горски територии - общинска 
собственост, находящи се в землището на с.Горна Василица, както следва: 

В поземлен имот № 407015, за който има съставен акт за публична общинска 
собственост № 17 45/03 .12.2020г., утвърден от Кмета на Община Костенец, вписан в 
Служба по вписванията към Агенция по вписванията на 09.12.2020г. в том 11, № 28, 
рег. № 2628, пот. дело 2223, за трасе на нов противопожарен водопровод 

В поземлен имот № 405008, за който има съставен акт за публична общинска 
собственост № 1746/04.12.2020г., утвърден от Кмета на Община Костенец, вписан в 
Служба по вписванията към Агенция по вписванията на 09.12.2020г. в том 11, № 29, 
рег. № 2629, парт. № 58171, пот. дело 2224, за трасе на нов противопожарен 
водопровод 

В поземлен имот № 412006, за който има съставен акт за публична общинска 
собственост № 1752/04.12.2020г., утвърден от Кмета на Община Костенец, вписан в 
Служба по вписванията към Агенция по вписванията на 09.12.2020г. в том 11, № 35, 
рег. № 2635, парт. № 58181, нот. дело 2230, за трасе на нов противопожарен 
водопровод и за нова шахта № 1 

Правото на сервитут се учредява въз основа на влязъл в сила на 01.05.2020г. 
Подробен устройствен план - парцеларен план за териториите, необходими за 
изграждане на жп линия София - Пловдив, участък Ихтиман - Септември, от жп км 
62+556 до жп км 68+054 и от жп км 68+426 до жп км 70+437, разположени в землището 
на с.Горна Василица, община Костенец, Софийска област. 



С решение № 73 по Протокол № 1 О от заседание на Общински съвет - Костенец, 
проведено на 24.06.2021г. е дадено съгласие да се учреди сервитут в полза на ДП 
„Национална компания железопътна инфраструктура" върху описаните по- горе 
поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, както следва 

В поземлен имот № 407015 за трасе на нов противопожарен водопровод, в размер 
на 0,583 дка; 

В поземлен имот № 405008 за трасе на нов противопожарен водопровод, в размер 
на 0,516 дка; 

В поземлен имот № 412006 за трасе на нов противопожарен водопровод в размер 
на 0,516 дка и за нова шахта № 1 в размер на 0,003 дка. 

Със същото Решение е възложено на Кмета на Община Костенец да издаде 
заповед и да сключи договор. 

Предвид изложените фактически и правни основания, налице са условията 
предвидени в чл. 63 от Закона за горите. 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 63, ал.4, ал.6 и ал. 7 от Закона за горите 

1. УЧРЕДЯВАМ:

1. Безсрочен сервитут, в полза на ДП „Национална компания
железопътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 
„Мария Луиза" № 110, Булстат 130823243, представлявано от инж. Красимир 
Папукчийски - генерален директор, върху поземлени имоти в горски територии -
публична общинска собственост, както следва: 

Поземлен имот № 405008 с площ от 367,286 дка, НТП: залесена 
територия, находящ се в землището на с.Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561, 
месmостта „Радева могила", при граници на имота: имоти №№ 407015, 000074, 
262003, 000041, 302037, 302001, 000768, 302016, 405010, 405009, за който има съставен 
акт за публична общинска собственост № 1746/04.12.2020г., с площ на сервитута 
0,516 дка за изграждане на трасе за нов противопожарен водопровод; 

Поземлен имот № 407015 с площ от 64,334 дка, НТП: горскостопанска 
територия, находящ се в землището на с.Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561, 
местността „Йовкова грамада", при граници на имота: имоти №№ 407016, 407019, 
204002, 000074, 405008, за който има съставен акт за публична общинска собственост 
№ 1745/03.12.2020г., с площ на сервитута 0,583 дка за изграждане на трасе за нов 
противопожарен водопровод; 

Поземлен имот № 412006 с площ от 360,343 дка, НТП: 
горскостопанска територия, находящ се в землището на с.Горна Василица, 
ЕКАТТЕ 18561, местността „Липака" при граници на имота: имоти №№ 409012, 
412009, 412007, 413005, 206004, 206005, 325025, 325008, 325006, 000142, 325005, 
412005, за който има съставен акт за публична · общинска собственост № 
1752/04.12.2020г., с площ на сервитута 0,516 дка за изграждане на трасе за нов 
противопожарен водопровод и с площ на сервитута 0,003 дка за изграждане на 
нова шахта № 1; 

2. Сервитутът по т. 1 се учредява във връзка с влязъл в сила на
01.05.2020г. и одобрен със Заповед № РД-02-15-21/11.03.2020г. на Заместник
министъра на регионалното развитие и благоустройството Подробен устройствен план 
- парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на жп линия София -
Пловдив, участък Ихтиман - Септември, от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от жп км
68+426 до жп км 70+437, разположени в землището на с.Горна Василица, община



.. 

Костенец, Софийска област, за изrраждане на трасе на нов противопожарен 
водопровод и нова шахта № 1 за нуждите на тунел № 4 от национален обект: 
,,Модернизация на железопътна линия София - Пловдив, жп участъци София -
Елин Пелин и Елин Пелин - Септември" за обслужване на rосподстващ имот № 
412007 с площ от 15,533 дка, НТП: ЖП транспорт, находящ се в землището но с. 
Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561, местността „Липака", прехвърлен безвъзмездно 
в полза на държавата с Решение № 71 по Протокол № 10 от заседание на 
Общински съвет - Костенец, проведено на 24.06.2021r., в който е изrраден 
резервоар за противопожарни нужди. 

3. За учредяване на безсрочен сервитут по т.1 ДП „Национална
компания железопътна инфраструктура" е длъжна да заплати по сметка на Община 
Костенец в „Централна Кооперативна банка" АД, IBAN: BG27CECB97908442549800, 
BIC:CECBBGSF , следните суми: 

3.1. Цена за учредяване на безсрочен сервитут в размер на 22653,00 лв. 
/двадесет и две хиляди шестстотин петдесет и три лева/, определена въз основа на 
оценителски доклад, изготвен по реда на Наредба за оценка на поземлени имоти в 
горски територии, приета с постановление на Министерски съвет N� 236/03.08.201 lг. от 
независим лицензиран оценител, притежаващ удостоверение за правоспособност № 
1054/1999г. и сертификат за оценителска правосп�собност КНОБ № 
820100068/30.09.201 lг. за оценка на поземлени имоти в rорскщ територии, издадена от 
Камарата на независимите оценители в България. 

3.2. Цена за компенсационно залесяване в размер на 2117,27 лв. /две хиляди 
сто и седемнадесет лева и двадесет и седем стотинки/, определена със Заповед № РД-
49-401/23 .12.2020г. на министъра на земеделието, храните и горите.

3.3. Цена на дървесината на корен в сегашна възраст за оценяваното 
насаждение в размер на 621,ООлв. /шестстотин двадесет и един лева / без ДЦС. 

3.4. Режийни разноски, по чл.52, ал.2, т. 1 от Наредба за общинската 
собственост в размер на 453,06 лв. /четиристотин петдесет и три лева и шест 
стотинки/. 

3.5. Данък за учредения сервитут, върху оценката на описаните имоти по 
чл. 47, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, определен като 3% данък при 
придобиване на имущество по възмезден начин, съгласно чл.35, ал.2 от Наредба за 
определянето и администрирането на местни данъци на територията на Община 
Костенец в размер на 679,59 лв. /шестстотин седемдесет и девет лева и петдесет и 
девет стотинки/. 

4. Сумите по т. 3.1.,т. 3.2. и т. 3.3. се заплащат в тримесечен срок от влизане
в сила на настоящата заповед за учредяване на сервитут. 

5. Сумата по т. 3.4. и 3.5. се заплаща в едномесечен срок от връчване на
настоящата заповед за учредяване на сервитут. 

6. Договор за учредяване на безсрочен сервитут се сключва след заплащане на
сумите по т.3 и представяне на платежни документ. 

7. Правата на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура" се
погасяват, в случай, че сумите по т. 3 не бъдат заплатени в срок. 

8. Титулярът на правото на сервитут по т. 1 е длъжен за своя сметка да
подцържа територията, върху която е учреден сервитут, в състояние, което гарантира 
безопасната експлоатация на обекта по т. 1. 

9. Дървесината от поземлените имоти, върху които е учреден сервитут, е
собственост на титуляра на сервитута, като добивът и разпореждането с дървесината се 
организират от него по Закона за горите и подзаконовите нормативни актове за 
неговото прилагане, за негова сметка. 



Препис от заповедта да се връчи на ДП „Национална компания железопътна 
инфраструктура" и на длъжностните лица за изпълнение. Копие от заповедта да се 
изпрати на директора на Регионална дирекция по горите - София 

Настоящата заповед да се публикува по реда на чл. 85 от Закона за горите на 
официалната интернет страница на Община Костенец, както и да се съобщи чрез 
поставяне на таблото за обявления в сградата на Общинска администрация - Костенец 
в тридневен срок от получаването й, при спазване на Закона за защита на личните 
данни. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс пред Административен съд - София област в 14-дневен /четиринадесетдневен/ 
срок от получаването й. 

ЙОРДАНАНГЕ 
Кмет на Община 


