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М О Т И В И 

към проект за изменение и допълнение  на 

Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (обн., ДВ, бр. 

88 от 2004 г.; изм., бр. 77 от 2008 г. и бр. 12 от 2014 г.) 

 

Сложната обстановка в страната след обилните снеговалежи от началото на м. март 

2015г. даде основание да се преразгледат нормативните текстове, засягащи създаването и 

поддържането на сервитутни зони не въобще, а единствено за участъците от въздушните 

електропроводни линии, преминаващи през поземлени имоти в горски територии. 

Основание за поисканата промяна са многобройните скъсвания на проводници и 

съборени/пречупени носещи стълбове от въздушни линии високо и средно напрежение в 

резултат на повалени от тежък и мокър сняг високи дървета. Създалата се чрезвичайна 

ситуация в планинските райони на страната налага известна промяна на нормативно 

определените минимални граници на сервитутните зони за ВЕ високо и средно 

напрежение, които са определени в Наредба №16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните 

обекти.  

 В настоящия момент, нормативната уредба определя около трасетата на ВЕ за 

средно напрежение, преминаващи през горски територии, да се поддържат просеки около 

крайните проводници с разстояние по 3 м от двете страни (за електропроводи с голи 

проводници) и по 1,5м от двете страни (за електропроводи с изолирани проводници). В 

действащата Наредба №16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти минималните 

разстояния на просеките за ВЕ средно напрежение са определени без да са отчетени 

височините на трайните насаждения. Така, при падане на дърво с височина над 7,7м 

въздушният електропровод е застрашен от скъсване.  

В горепосочената наредба за ВЕ за високо напрежение е определено, че за гора, с 

височина на дърветата над 4м широчината на просеката за ВЕ високо напрежение е 

функция от височината на дърветата и се определя от разстоянието между крайните 

проводници и удвоената средна височина на дърветата, но не по-малко от по 4,5м от двете 

страни.  

За много от електропроводните линии тази широчина е била достатъчна, когато са 

били изграждани, но в резултат на прираста на дърветата тази формула  практически 

налага и постоянна промяна на вече определените и нанесени в 

специализираните/кадастралните карти и регистри граници.  

Изхождайки от горепосочените съображения, изготвеният проект за изменение и 

допълнение на Наредба №16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти визира 

локални разширения на сервитутните зони, като цитираната формула  за високоволтови 

линии се предлага да важи и за линии средно напрежение, като се добавя и 

необходимостта на всеки 10 години да се актуализира широчината на просеките в 

зависимост от прираста на дърветата, като се спазва процедурата по Закона за устройство 

на територията, Закона за енергетиката и Закона за горите.  


