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взето с Протокол № 21 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 29.04.2021 година 
 
 
 
          По т.13 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно: 
1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) 
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“; 2. Съгласие за издаване на административен акт за възникване на 
сервитут по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура(ЗЕСМФИ)“ 
предвид следните мотиви: на този етап от процедурата е необходимо Общинския 
съвет да одобри изготвеният проект за ПУП-ПП 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 
се явява заинтересовано лице по изработването на проекта и реализирането на 
обекта, тъй като ще се ползва от оптичния кабел. Няма пречка за възникването на 
сервитут по смисъла на ЗЕСМФИ по внесеното от Държавна агенция „Електронно 
управление“ заявление и проекти, тъй като възникването на това вещно право не 
би било в противоречие с действия ПУП на град Садово и при одобрен ПУП-ПП 
за територията, извън урбанизираните граници на Садово     и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията, във 
връзка с чл. 31 ал.2 от ЗЕСМФИ 
Общински съвет-Садово 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет-Садово одобрява проект за подробен устройствен план- 
парцеларен план на 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“, за трасе 
преминаващо през: 

- ПИ 16.2 – собственост Държавна частна-Пътно управление Пловдив, НТП  
за път от републиканската пътна мрежа 

- ПИ 16.21– собственост Държавна частна-Пътно управление Пловдив, НТП  
за местен път 

- ПИ 216.13– собственост Общинска частна-Община Садово, НТП за друг  
вид производствен складов обект 

- ПИ 216.6– собственост Общинска частна-Община Садово, НТП за друг  
вид производствен складов обект. 

2. Възлага на кмета на Община Садово да издаде административен акт за  
безвъзмездно възникване на сервитут по смисъла на ЗЕСМФИ в полза на оператора 
– Държавна Агенция „Електронно управление“ за изграждане на 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“ при условие на влязъл в сила ПУП-ПП, предмет 
на т. 1 от това решение и при влязла в сила заповед на кмета на Общината за 
одобряване на план смеха към ПУП на град Садово за разполагане на оптичния 
кабел. 
 
 
            По т. 13 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/ 
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