
                                                                                       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 
                                                № 607 

 

взето с Протокол № 52 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 28.05.2015 година 

 

 

            По т. 9 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

одобряване на Проект за подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) 

на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – 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 за частта извън урбанизираната територия на с. Караджово, община 

Садово през общински имоти” 

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 № 

VІІ, взето с Протокол № 5 от 24.04.2015 г. на ОЕСУТ при община Садово във 

връзка изготвен проект за ПУП-ПП на подземен линеен обект на техническата 

инфраструктура – като самостоятелна част от КПИИ, съгласно Чл. 150 ал.2 т. 1 от 

ЗУТ 

Общински съвет – Садово 
Р  Е  Ш  И: 

1. Общински съвет – Садово одобрява Подробен устройствен план- 

Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата 

инфраструктура – 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 за частта извън 

урбанизираната територия на село Караджово, община Садово през общински 

имоти, нанесен на проекта в червен цвят и определено с координати на чупките, 

като самостоятелна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива. 

2. Решението по т. 1 за одобряване на Подробния устройствен план- 

парцеларен план – същият част от Комплексен проект за инвестиционна 

инициатива, да се обнародва в Държавен вестник, като може да се обжалва от 

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



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

решението. 

          Жалбите се подават чрез Общински съвет Садово до Административен съд 

Пловдив по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

           По т. 9 се извърши поименно гласуване. 
 

 

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

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

 

 

 

 


