ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 535
взето с Протокол № 42 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 22.04.2019 година

По т. 9 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
учредяване на сервитут по Закона за електронните съобщителни мрежи и
физическата инфраструктура”
предвид следните мотиви: За да възникне сервитут в полза на „Адинет”(инвеститор по проект „Разширение на съществуваща подземна физическа
инфраструктура, предназначена за разполагане на ЕСМ на „Ади нет” ЕООД на
територията на Община Садово) е необходимо да се подпише договор и/или
издаде административен акт, без да са необходими предпоставките за това,
посочени в чл. 31 ал.2 – влязъл в сила ПУП и изплатено на собственика
обезщетение. Общинския съвет упражнява правата си на собственик за
общинските имоти и изразява съгласие за възникване на сервитут по реда на
ЗЕСМФИ в полза на „Ади нет” ЕООД във връзка с реализацията на
инвестиционно намерение по горепосочения проект
и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 8 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с Чл.
31 ал.2 от ЗЕСМФИ
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
Общински съвет-Садово учредява безвъзмездно сервитут( като в т.ч. и право
на прокарване на елементите на физическата инфраструктура за разполагане на
електронни съобщителни мрежи) по Закона за електронните съобщителни мрежи
и физическата инфраструктура в полза на „Ади-нет” ЕООД с ЕИК 203023497 в
общинска публична собственост – имот № 000090 – полски път и имот № 000061
– полски път в землището на село Караджово, в имот № 000133 – път ІV-ти клас в
землището на село Болярци, за реализацията на обект – изграждане на физическа

инфраструктура за разполагане на ЕСМ по работен проект „Разширение на
съществуваща подземна физическа инфраструктура, предназначена за
разполагане на ЕСМ на „Ади-нет” ЕООД на територията на Община Садово.
По т. 9 се извърши поименно гласуване.
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