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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 381 

 
взето с Протокол № 33 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 09.05.2022 година 
 

 
           По т. 13 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
акт за възникване на сервитут по Закона за електронните съобщителни мрежи и 
физическата инфраструктура(ЗЕСМФИ) в извън урбанизираната територия на село 
Чешнегирово“ 
предвид следните мотиви: постъпило заявление от БТК ЕАД,  съдържащо молба 
„да се учреди право на преминаване“ през общинска публична собственост – 
полски пътища, в землището на село Чешнегирово във връзка с обект Изграждане 
на оптична свързаност на БТК ЕАД чрез сондаж на път I-8 в землището на с. 
Чешнегирово, община Садово. Внесена е извадка от проектна документация. 
Налице са предпоставките по чл. 31 ал.2 от ЗЕСМФИ за възникване на сервитут в 
полза на заявителя БТК ЕАД въз основа на административен акт за това – решение 
на ОбС-Садово, като сервитутът ще възникне за общински имоти – полски пътища 
в землището на село Чешнегирово     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: 
 

1. Общински съвет-Садово издава настоящия административен акт въз  
основа на който безвъзмездно възниква сервитут(като в т.ч. и право на прокарване 
на елементите на физическа инфраструктура за разполагане на електронни 
съобщителни мрежи) по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и 
физическата инфраструктура в полза на БТК ЕАД, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ 831642181 
в общинска публична собственост: 
            1.1.Имот с идентификатор 81342.65.291 с НТП – за селскостопански, 
горски, ведомствен път, с дължина на трасето през имота 1.8 л. метра и площ в 
ограничение – 0.36 кв.м.; 
            1.2. Имот с идентификатор 81342.75.309 с НТП – за селскостопански, 
горски, ведомствен път с дължина на трасето през имота 0.8 л. метра и площ в 
ограничение – 0.16 кв.м. за изграждане на физическа инфраструктура за 



разполагане на електронни съобщителни мрежи по проект „Изграждане на оптична 
свързаност на БТК ЕАД чрез сондаж на път I-8 в землището на с. Чешнегирово, 
община Садово“. 
           2. Сервитутът по т. 1 следва да се отрази в кадастъра и да се впише при 
условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, като действията за 
това да се извършат от и за сметка на БТК ЕАД. 
 
 
            По т. 13 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   16 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   15 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

            НЕГЛАСУВАЛ    -   1 
 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 
 

 


