ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

С Ъ В Е Т - ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 67
взето с Протокол № 5 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 26.02.2016 година

По т. 15 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
учредяване възмездно право на строеж върху общински имот УПИ І-Градина в кв.
48 по ПУП на с. Милево – публична общинска собственост АПОС №
67/09.02.2015 г. за изграждане на БКТП с площ 6.30 кв.м., без провеждане на търг
или конкурс”
предвид следните мотиви: изграждането на обекта касае енергийната стратегия
на страната ни и ще осигури допълнителна енергийна мощност за с. Милево и
на основание: Чл. 37 ал.4 т. 4 от Закона за общинската собственост, Чл. 62 ал.ал.
2 и 6 от Закона за енергетиката, Чл. 76 ал.1 т. 3 от Наредба № 2 за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община
Садово, във връзка с Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
І. Да се учреди възмездно право на строеж на „ЕВН България
Електроразпределение” АД с адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов”
№ 37 върху имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ ІГрадина в кв. 48 по ПУП на с. Милево, за изграждане на БКТП с площ на
застрояване 6,30 кв.м., съгласно приложена скица – виза с посочена застройка, за
цена от 6 162,00 (шест хиляди сто шестдесет и два), определена от лицензиран
оценител, при данъчна оценка 37,50 (тридесет и седем лева и петдесет стотинки).
ІІ. Възлага на кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за
учредяване възмездно право на строеж върху горния недвижим имот, като
определи условията на договора за учредяване право на строеж и ограниченията
за суперфициара.
По т.15 се извърши поименно гласуване.
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