ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 204
взето с Протокол № 17 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 22.02.2017 година

По т. 1 от дневния ред „Предложение от Председателя на Общински съветСадово относно приемане на Декларация от Общински съвет-Садово, подкрепяща
действията на Община Садово и жители на с. Катуница във връзка с
инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на баластра в
концесионна площ „Кацара” (235,534 дка), землища на с Катуница, община
Садово и на с. Ягодово и с. Крумово, община Родопи, област Пловдив”
предвид следните мотиви: в съседство с концесионните площи е разположена
площта на друга, вече съществуваща и разрешена дейност за добив на баластра;
концесионните площи обхващат и са част от Защитена зона за местообитанията
ВG0000194 Река Чая от НАТУРА 2000; в резултат на необмислен добив на
инертни материали в близкото минало в района на с. Катуница са унищожени
повече от 400 дка плодородна земя; изразено несъгласие и възражение против
процедурите за проучване и добив на баластра в землището на с. Катуница от
страна на Община Садово; постъпили възражения от заинтересовани лица и
организации
и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САДОВО ПРИЕМА следната
Д Е К Л А Р А Ц И Я:
1. Общински съвет-Садово изцяло споделя и подкрепя усилията на
Община Садово, жителите на с. Катуница и на съседните села – Ягодово и
Крумово, община Родопи против откриването на нови концесии за добив на
инертни материали (баластра).
2. Общински съвет - Садово призовава всички имащи отношение

институции, да предприемат ефективни действия, включващи и
законодателни промени, недопускащи концесии за добив на инертни
материали върху плодородни земеделски земи.
3. Общински съвет – Садово категорично се противопоставя на
толерирането на незаконния добив на инертни материали, които в
конкретния случай се отличават с изключителна мащабност и
организираност, като подкрепя изцяло искането на жителите на с. Катуница
– Окръжна прокуратура Пловдив да извърши проверка за възможно
престъпление както от извършителите на незаконния добив на баластра,
така и на длъжностни лица от институциите, имащи отношение към
контрола на тази дейност.
4. Възлага на Председателя на Общинския съвет да предприеме
действия, съгласно българското законодателство относно изпращане на
горепосочената декларация до компетентните органи.
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