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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 169 

 

взето с Протокол № 11 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 04.11.2016 година 

  

 

            По т. 10 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен 

обект на техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН от ПИ 

000199 с НТП-извор-каптиран-публична общинска собственост по КВС на 

землище с. Караджово до ПИ 000214 с НТП – язовир, публична общинска 

собственост по КВС на землище с. Моминско, община Садово” 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 
1. На основание Чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията  

/ЗУТ/ Общински съвет-Садово одобрява представеното от заявителя задание по 

Чл. 125 ал.1 от ЗУТ, неразделна част от настоящото решение. 

2. На основание Чл. 124а, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на  

територията/ЗУТ/ при спазване на Чл. 28 ал. 2 от ППЗОЗЗ, приложените 

документи, копие от предложение на трасе на захранващ кабел НН от ПИ 000199 

с НТП-извор-каптиран-публична общинска собственост по полски пътища 

000194, 000182, 000202 и 000242 – публична общинска собственост в землището 

на с. Караджово и полски пътища 000284 и 000364 – публична общинска 

собственост в землището на с. Моминско до ПИ 000214 с НТП-язовир – публична 

общинска собственост, по КВС на землище с. Моминско, община Садово, 

Общински съвет-Садово разрешава да се изработи проект за подробен 

устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект на 

техническата инфраструктура –трасе за захранващ кабел НН от ПИ 000199 с 

НТП-извор-каптиран-публична общинска собственост по полски пътища 000194, 

000182, 000202 и 000242 – публична общинска собственост в землището на с. 

Караджово и полски пътища 000284 и 000364 – публична общинска собственост в 

землището на с. Моминско до ПИ 000214 с НТП-язовир – публична общинска 

собственост, по КВС на землище с. Моминско, община Садово. 



3. Възлага на кмета на Община Садово да разгласи решението по реда,  

определен в Чл. 124б, ал.2 от ЗУТ. 

 

          По т. 10 се извърши поименно гласуване. 
 
 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   17 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    17 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА   
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 
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                                  /Д. ДИНКОВА/                                             /АТ. ТЕЛЧАРОВ / 
 

 

 

 


