
            ПРЕПИС!                                       
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 
 
 

         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 187 

 
взето с Протокол № 20 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 23.03.2021 година 
 
 
 
          По т.15 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
разглеждане на специализирана схема към ПУП и даване на съгласие за право на 
прокарване на линеен обект на техническата инфраструктура: обект „Проектиране 
и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за Общински 
Администрации“, подобект: „Проектиране и изграждане на комуникационна 
свързаност посредством ЕЕСМ за Общински администрации на територията на 
Южна България“, община Садово, обл. Пловдивска“ 
предвид следните мотиви: постъпило искане от Държавна Агенция „Електронно 
управление“ за разглеждане на специализирана схема към ПУП за линеен обект 
на техническата инфраструктура. Искането се прави във връзка с проектиране и 
изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за Общински 
Администрации на територията на Южна България        и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 
Общински съвет-Садово 

Р Е Ш И: 
 
         1. Общински съвет-Садово дава съгласие за право на прокарване на трасе с 
дължина 201 м по изградени тротоари по улици с о.т. 72-71-70-118 за линеен обект 
на техническата инфраструктура: 
обект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством 
ЕЕСМ за Общински Администрации“ 
подобект:„Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност 
посредством ЕЕСМ за Общински администрации на територията на Южна 
България“, община Садово, обл. Пловдивска, съгласно представеното от заявителя 
техническо задание по чл. 125 ал.1 от ЗУТ, неразделна част от настоящото 
решение. 
         2. Възлага на кмета на Община Садово да извърши всички последващи 
действия по изпълнение на решението и да задължи Държавна Агенция 
„Електронно управление“ да внесе депозит в размер на 15 лв./л.м. като  гаранция 



за възстановяване на трасето с дължина 201 м и преминаващо по изградени 
тротоари по улици с о.т. 72-71-70-118. 
 
 
           По т. 15 се извърши поименно гласуване. 
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  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 

 


