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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 225 

взето с Протокол № 23 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 17.06.2021 година 

 
 
 
          По т.9 от дневния ред „Предложение относно кмета на Общината относно 
одобряване на задание и разрешаване изработване на подробен устройствен план-
парцеларен план/ПУП-ПП/ на трасе за захранваща кабелна линия НН за 
електроснабдяване на обект „Селскостопанска постройка за екстензивно 
отглеждане на животни“ ПИ 57621.9.88, местността „Чакъла“ по КК на с. 
Поповица, община Садово“  
предвид следните мотиви: постъпило Заявление от Иван Павлов за одобряване на 
задание и разрешаване изработване на ПУП-ПП на трасе за захранваща кабелна 
линия НН за електроснабдяване на обект „Селскостопанска постройка за 
екстензивно отглеждане на животни“ ПИ 57621.9.88, местността „Чакъла“ по КК 
на с. Поповица, община Садово“. Искането се прави с цел уточняване на 
местоположението на захранваща кабелна линия НН от съществуващ стълб до 
57621.9.88, местността „Чакъла“ по КК на с. Поповица, община Садово    и 
на основание: Чл. 21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл.124а, ал.1 и ал.7, Чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ 
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 
         Общински съвет-Садово одобрява заданието и разрешава да се изработи 
ПУП-ПП за определяне трасе за захранване кабелна линия НН, дава предварително 
съгласие за прокарване на трасето, преминаващо през поземлени имоти по КК и КР 
за с. Поповица, община Садово, които са: 
Идентификатор Начин на трайно ползване Вид собственост 
57621.8.87 депо за битови отпадъци общинска частна 
57621.8.92 за селскостопански, горски ведомствен път общинска публична 
57621.8.95 за друг вид водно течение, водна площ, 

съоръжение 
общинска частна 

57621.9.108 за селскостопански, горски ведомствен път общинска публична 
 
 



           По т. 9 се извърши поименно гласуване. 
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
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