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       Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 77 

 

взето с Протокол № 6 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 31.03.2016 година 

 

 

 

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

одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на 

поземлен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за кабелна линия 

20 кVи нов ЖР стълб към него в поземлен имот с № 000266 – полски път и ПУП-

ПП на надземен линеен обект на техническата инфраструктура – нова пътна 

връзка, осигуряваща транспортен достъп до обекта на инвеститора, засягаща част 

от ПИ № 000266 – полски път, ПИ № 007017 и ПИ № 007031” 

предвид следните мотиви: за представените за одобряване Подробен 

устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) на 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 собственост на „Надин-2007” ЕООД и ПУП-ПП на надземен линеен обект 

на техническата инфраструктура – трасе за нова пътна връзка, осигуряваща 

транспортен достъп до обекта на инвеститора през общински и частни имоти, има 

утвърдени трасета от комисията по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, проектите са обявени 

в ДВ като не са постъпили възражения, проектите са приети от ОЕСУТ, ПУП-ПП 

обхваща неурбанизирана територия от землището на с. Чешнегирово, община 

Садово, поради което на основание Чл. 129, ал.1 от ЗУТ същите следва да бъдат 

одобрени от Общинския съвет          и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Чл. 129 ал.1 от Закона за устройство на територията и Решение № 

V, взето с Протокол № 5 от 24.04.2015г. на ОЕСУТ при Община Садово 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 

1. Одобрява Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на  

подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за кабелна линия 

20 кvи нов ЖР стълб към него 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. 

2. Одобрява ПУП-ПП на надземен линеен обект на техническата  

инфраструктура – трасе за нова пътна връзка, осигуряваща транспортен достъп до 

обекта по ПИ 000266 – полски път, ПИ 007031 и ПИ 007017, нанесено на проекта 

с червен цвят и определено с координати на чупките. 

3. Решението да се обнародва в Държавен вестник, като може да бъде  

обжалвано от заинтересованите лица по реда на Чл. 215 от Закона за устройство 

на територията пред Административен съд Пловдив, в 30-дневен срок от 

обнародването му. 

            Жалбите се подават чрез Общински съвет-Садово до Административен съд 

Пловдив по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 
 
         По т. 10 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   16 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -    16        
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА   
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА 
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