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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 347 

 

взето с Протокол № 27 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 29.01.2018 година 

  

 

            По т. 13 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 0,4 кV от 

съществуващ стълб на въздушна линия НН от ТП Градушки по КВС на землище 

с. Поповица до ПИ 039029 в землището на с. Милево, община Садово, местност 

„Горна Яма”, собственост на Делин Василев Дочев” 

предвид следните мотиви: постъпило искане от Делин Дочев – собственик на ПИ 039029 

в землището на с. Милево, м. „Горна Яма” с искане за вземане решение от ОбС-Садово с което 

се одобрява задание и се дава разрешение за изработване на ПУП-ПП на подземен линеен обект 

на техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН 0,4 кV от съществуващ стълб 

на въздушна линия НН от ТП Градушки по КВС на землище с. Поповица до ПИ 039029  в 

землището на с. Милево, община Садово, м. „Горна Яма”. Искането се прави във връзка с 

изграждане на ел. захранване НН за охранно осветление на ПИ 039029 в землището на с. 

Милево, община Садово, м. „Горна Яма”, собственост на Делин Василев Дочев. За прокарване 

на гореописания подземен линеен обект не е необходимо да се променя предназначението на 

засегнатите имоти, тъй като съоръжението е подземно. На този етап от процедурата е 

необходимо ОбС да одобри задание и разреши изготвянето на ПУП-ПП на подземен линеен 

обект на техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН 0,4 кV от съществуващ 

стълб на въздушна линия НН от ТП Градушки по КВС на землище с. Поповица до ПИ 039029  в 

землището на с. Милево, община Садово, м. „Горна Яма”       и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Чл. 124а, ал.1 и ал.5 и Чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на 

територията 

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/, приложените документи, копие от предложение на трасе на 

захранващ кабел НН 0,4 кV от съществуващ стълб на въздушна линия НН от ТП 

Градушки в ПИ 039010 по КВС на землище с. Поповица до ПИ 039029 в 

землището на с. Милево, община Садово, местност „Горна Яма”, задание и 

заявление с вх. № ЗТ-961 от 30.11.2017г. от Делин Василев Дочев – собственик на 

ПИ 039029, Общински съвет-Садово разрешава да се изработи проект за подробен 

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

техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН 0,4 кVот 

съществуващ стълб на въздушна линия НН от ТП Градушки в ПИ 039010 по КВС 

на землище с. Поповица до ПИ 039029 в землището на с. Милево, община Садово, 

местност „Горна Яма” през ПИ 033009 с начин на трайно ползване – 

широколистни дървесни видове – публична общинска собственост, по полски 

пътища 000105, 023014, 0230800, 023081 в землището на с. Поповица – публична 

общинска собственост и полски пътища 039115 и 039118 в землището на с. 

Милево – публична общинска собственост. 

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

определен в чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.   

           

 

            По т. 13  се извърши поименно гласуване. 
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