
                                                                                       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 
                                                № 528 

 

взето с Протокол № 46 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 28.11.2014 година 

 

 

           По т. 5 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

одобряване на задание, даване предварително съгласие да бъде изграден нов ЖР 

стълб в ПИ 000266 – полски път, публична общинска собственост, разрешение за 

изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-

ПП) и съгласие за прокарване и сервитутни права на подземен линеен обект на 

техническата инфраструктура – трасе за кабелна линия 20 кV от нов ЖР стълб в 

полски път 000266 – публична общинска собственост до ПИ 007017, м. 

„Гюмюшевото” по КВС на землище с. Чешнегирово, община Садово, разрешение 

за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-

ПП) на надземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на нова 

пътна връзка, осигуряване транспортен достъп до ПИ 007017 и да дадете съгласие 

за смяна предназначението и начина на трайно ползване на частта от ПИ 000266 

попадаща в новата пътна връзка” 

 
на основание: Чл. 21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Чл. 124а, ал.1 и Чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на 

територията във връзка с чл. 17а, ал.2 от ЗОЗЗ, Чл. 27 ал.2 т. 3 буква „в” от 

ППЗОЗЗ 

Общински съвет – Садово 
Р  Е  Ш  И: 

1. Общински съвет – Садово одобрява заданието и дава предварително  

съгласие да бъде изграден нов ЖР стълб в ПИ 000266 – полски път, публична 

общинска собственост и разрешава изработването на ПУП-ПП на подемен линеен 

обект на техническата инфраструктура – трасе за кабелна линия 20 кV от нов ЖР 

стълб в поземлен имот с № 000266 – полски път, публична общинска собственост 

за захранване на обект „Тир-паркинг със сервиз, складове и административна 

сграда” в ПИ 007017, м. „Гюмюшевото” землището на с. Чешнегирово, община 



Садово собственост на „Надин-2007” ЕООД по ПИ 000266 – полски път, 

публична общинска собственост и ПУП-ПП – надземен линеен обект на 

техническата инфраструктура – трасе за нова пътна връзка, осигуряваща 

транспортен достъп до обекта. 

2. Дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване и  

учредяване на сервитут за подземен линеен обект на техническата 

инфраструктура – трасе за кабелна линия 20 кV от нов ЖР стълб в поземлен имот 

с № 000266 – полски път, публична общинска собственост за захранване на обект 

„Тир-паркинг със сервиз, складове и административна сграда” в ПИ 007017, м. 

„Гюмюшевото” землището на с. Чешнегирово, община Садово по ПИ 000266 – 

полски път, публична общинска собственост, като се изпълнят разпоредбите на 

Закона за опазване на земеделските земи и Правилника за прилагането му, Закона 

за устройство на територията за право на прокарване на общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти. 

3. Дава предварително съгласие за смяна предназначението и начина на  

трайно ползване на частта от ПИ № 000266 – полски път, публична общинска 

собственост, (засегнатата част от полския път е 0.425 дка) попадаща в ново 

предвидената пътна връзка осигуряваща транспортен достъп до ПИ 007017 по 

КВС на землище с. Чешнегирово, както и дава предварително съгласие за 

изграждане на новата пътна връзка. 

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

определен в Чл. 124б, ал.2 от ЗУТ. 

 

 

          По т. 5 се извърши поименно гласуване. 

 

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

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК:    /п/ 
                                  /Д. ДИНКОВА/                                               /Г. БУКОВ/ 
 

 

 


