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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 206 

 
взето с Протокол № 21 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 29.04.2021 година 
 
 
            По т.14 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
съгласие за възникване на сервитут по Закона за електронните съобщителни мрежи 
и физическа инфраструктура в урбанизираната територия на гр. Садово“ 
предвид следните мотиви: налице са предпоставките по чл. 31 ал.2 от ЗЕСМФИ 
за възникване на сервитут в полза на заявителя Ади Нет ЕООД въз основа на 
административен акт за това – решение на Общински съвет-Садово, като 
сервитутът ще възникне за общински имоти-улични площи в територията на град 
Садово. Предвид това, че Общинският съвет  упражнява правата на собственик на 
общинските имоти, е необходимо да изрази своето съгласие за възникване на 
сервитут по реда на ЗЕСМФИ в полза на Ади Нет ЕООД във връзка с реализацията 
на инвестиционно намерение по проект „Разширение на подземна физическа 
инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа 
на Ади Нет ЕООД на територията на гр. Садово, област Пловдив“        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. 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 Ади Нет ЕООД, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ 
203023497 в общинска публична собственост – улици Родопи, Вела Пеева, Сашо 
Димитров, бул. Дружба юг, бул. Дружба север, Рангел Димитров, Кирил и 
Методий, Васил Левски, Константин Малков, Лиляна Димитрова, Райко Йосифов, 
3-ти март, Юрий Гагарин, за изграждане на физическа инфраструктура за 
разполагане на електронни съобщителни мрежи по проект „Разширение на 
подземна физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна 
съобщителна мрежа на Ади Нет ЕООД на територията на град Садово, област 
Пловдив“. Трасето ще премине през улици/булеварди, съгласно възникналия 
сервитут в следните параметри: 



            1.1.В Родопи(в участъка между осови точки 234-233) е с дължина 87.55 
линейни метра и сервитутна площ 87.55 кв.м., 
            1.2.Във Вела Пеева(в участъка между осови точки 233-218-210) е с дължина 
224.95 линейни метра и сервитутна площ 224.95 кв.м., 
            1.3.В Сашо Димитров е с дължина 10.75 линейни метра и сервитутна площ 
10.75 кв.м., 
            1.4.В Дружба юг(в участъка между осови точки 210-209-208) е с дължина 
150.10 линейни метра и сервитутна площ 150.10 кв.м., 
            1.5.В Дружба север(в участъка между осови точки 182-181) е с дължина 
125.60 линейни метра и сервитутна площ 125.60 кв.м., 
            1.6.В Рангел Димитров(в участъка между осови точки 181-175-99) е с 
дължина 256.10 линейни метра и сервитутна площ 256.10 кв.м., 
            1.7.В Кирил и Методий(в участъка между осови точки 99-102-103-106-107-
108) е с дължина 341.40 линейни метра и сервитутна площ 341.40 кв.м., 
            1.8.Във Васил Левски(в участъка между осови точки 108-109-110-111-75-76-
77) е с дължина 296.85 линейни метра и сервитутна площ 296.85 кв.м., 
            1.9.В Константин Малков(в участъка между осови точки 129-69) е с 
дължина 126.10 линейни метра и сервитутна площ 126.10 кв.м., 
            1.10.В Лиляна Димитрова(в участъка между осови точки 69-70) е с дължина 
145.85 линейни метра и сервитутна площ 145.85 кв.м., 
            1.11.В Райко Йосифов(в участъка между осови точки 70-71) е с дължина 
82.60 линейни метра и сервитутна площ 82.60 кв.м., 
            1.12.В 3-ти март(в участъка между осови точки 71-72) е с дължина 55.90 
линейни метра и сервитутна площ 55.90 кв.м., 
            1.13.В Юрий Гагазин(в участъка между осови точки 72-73-113-112-111) е с 
дължина 259.89 линейни метра и сервитутна площ 259.89 кв.м. 
            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 Ади Нет ЕООД. 
 
            По т. 14 се извърши поименно гласуване. 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   13 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   13 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

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


