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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 188 

 
взето с Протокол № 20 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 23.03.2021 година 
 
 
 
            По т.16 от дневния ред „Предложение от Предложение от кмета на Община 
Садово относно одобряване на задание, разглеждане на скица-предложение за 
ПУП-ПП за линеен обект на техническата инфраструктура: обект „Проектиране и 
изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за Общински 
Администрации“; подобект: „Проектиране и изграждане на комуникационна 
свързаност посредством ЕЕСМ за Общински администрации на територията на 
Южна България“, община Садово, обл. Пловдивска“ 
предвид следните мотиви: постъпило искане от Държавна Агенция „Електронно 
управление“ за разглеждане на скица-предложине за ПУП-ПП за линеен обект на 
техническата инфраструктура. Искането се прави във връзка с проектиране и 
изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за Общински 
Администрации на територията на Южна България. За прокарване на 
гореописания линеен обект на техническата инфраструктура 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 заданието и 
разреши изработването на ПУП-ПП на линеен обект на техническата 
инфраструктура         и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл. 124а, ал.1 и ал.5, 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 техническото задание (техническа 
спецификация), заявление с вх. индекс 09-00-596/01.12.2020г. от Държавна 



Агенция „Електронно управление“, Общински съвет-Садово разрешава да се 
изработи проект за подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на: 
обект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством 
ЕЕСМ за Общински Администрации“ 
подобект:„Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством 
ЕЕСМ за Общински Администрации на територията на Южна България“, община 
Садово, обл. Пловдивска, преминаващо през: 

- ПИ 16.2 – собственост Държавна частна-Пътно управление Пловдив, НТП  
за път от републиканската пътна мрежа 

- ПИ 16.21– собственост Държавна частна-Пътно управление Пловдив, НТП  
за местен път 

- ПИ 216.13– собственост Общинска частна-Община Садово, НТП за друг  
вид производствен складов обект 

- ПИ 216.6– собственост Общинска частна-Община Садово, НТП за друг  
вид производствен складов обект 

3. Възлага на кмета на Община Садово да извърши всички последващи  
действия по изпълнението на решението. 
 
 
           По т. 16 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/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 

 


