
                                                                                       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 
                                                № 535 

 

взето с Протокол № 47 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 17.12.2014 година 

 

 

          По т. 6 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

предварително съгласие на Общински съвет – Садово за прокарване на подземен 

линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за кабелна линия 20 кVот 

Т.П.-3, с. Караджово, община Садово до възлова разпределителна уредба(ВРУ) в 

УПИ І-031101, за електроцентрала биомаса, м. „Исака” по КВС на с. Караджово за 

частта извън урбанизираната територия на землището на с. Караджово, община 

Садово през общински имоти” 

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

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

Чл. 30 ал. 3 от ППЗОЗЗ 

Общински съвет - Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Общински съвет – Садово дава предварително съгласие за прокарване на  
подземен линеен обект на техническата инфраструктура през извън 

урбанизираните територии, а именно прокарване на трасе за кабелна линия 20 кV 

от Т.П.-3, с. Караджово, община Садово до възлова разпределителна уредба  

(ВРУ) в УПИ І-031101, за електроцентрала биомаса, м. „Исака” по КВС на с. 

Караджово през общински имоти ПИ 031106 – полски път – публична общинска 

собственост, ПИ 000057-път ІV-ти клас – публична общинска собственост, ПИ 

000086 – прокари, частна общинска собственост и ПИ 021078 – полски път, 

публична общинска собственост, землище село Караджово, съгласно 

предложението за трасе на кабелна линия 20 кV от Т.П.-3, с. Караджово, община 

Садово до възлова разпределителна уредба (ВРУ) в УПИ І-031101, за 

електроцентрала биомаса, м. „Исака” по КВС на с. Караджово, 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. 

2. Срока на валидност на предварително съгласие по т. 1 се определя на  

две години от влизане в сила на настоящото решение. 
 

 

           По т. 6 се извърши поименно гласуване. 

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   13 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    12 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   1 

 

 

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

 

 

 


