ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 413
взето с Протокол № 31 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 28.06.2018 година

По т. 11 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
учредяване право на строеж и сервитут в имот-общинска собственост, за
изграждане на обект „Нова ВЛ 400 кV п/ст „Марица изток””
предвид следните мотиви: реализация на обект от национално значение,
постъпване на приходи в общинския бюджет и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 8 ал.1, Чл. 41 ал.2 във връзка с чл. 37 ал.4 т. 4 от Закона за
общинската собственост и чл. 62 ал.2 от Закона за енергетиката
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
І. Да се учреди в полза на Електроенергиен системен оператор ЕАД, ЕИК
175201304 възмездно и безсрочно ограничено вещно право – право на строеж за
изграждането на стъпка на стълб № 19 с площ 0.068 дка и на стъпка на стълб № 20
с площ 0.085 дка, разположени в общински поземлен имот (ПИ) № 000488, в
местност „Мандрата” с площ от 811.442 в землището на с. Катуница.
За учреденото право на строеж за изграждане на двете стъпки,
Електроенергиен системен оператор ЕАД да заплати на община Садово сумата от
1 716.70 лева, която е по-висока от определена от лицензиран оценител оценка -98
лева, при данъчната оценка на правото на строеж – 1 716.70 лева.
ІІ. Да се учреди в полза на Електроенергиен системен оператор ЕАД, ЕИК
175201304 възмездно и безсрочно ограничено вещно право – сервитут на стълб №
19 и на стълб № 20, разположени в общински ПИ 000488 в землището на с.
Катуница, с площ на сервитутната зона 14.417 дка.
За учредения сервитут, Електроенергиен системен оператор ЕАД да
заплати на община Садово сумата от 24 912.50 лева, която е по-висока от
определена от лицензиран оценител оценка – 7 872 лева, при данъчната оценка на
правото на ползване – 24 912.50 лева.

ІІІ. Съгласно чл. 37 ал.7 от ЗОС възлага на кмета на Общината да издаде
заповед и сключи договор за учредяване право на строеж и сервитут при
условията на т. І и т. ІІ.
По т. 11 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 12
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 12
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/Д. ДИНКОВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/АТ. ТЕЛЧАРОВ /

