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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 213 

 
взето с Протокол № 22 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 28.05.2021 година 
 
 
 
            По т.5 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
одобряване на задание, разрешаване изработване на подробен устройствен план-
парцеларен план(ПУП-ПП) за територията на село Милево, предварително 
съгласие за прокарване“ 
предвид следните мотиви: постъпило заявление от Мариян Генов за разрешаване 
изработването на ПУП-ПП на трасе на кабелна линия ниско напрежение и трасе 
на сградно водопроводно отклонение за захранване на новообразуван УПИ 10.97, 
и даване на предварително съгласие за прокарване на трасетата, които преминават 
по полски път с идентификатор 48152.10.93 и полски път с идентификатор 
48152.10.54 – публична общинска собственост. Съгласно разпоредбата на Чл. 
124а, ал.1 от ЗУТ компетентен орган да даде разрешение за изработване на проект 
за подробен устройствен план, когато същият ще се отнася за имоти извън 
урбанизираната територия е Общинския съвет, който преди да даде разрешението 
си, следва да одобри заданието за проектиране, което е внесено от възложителя на 
проекта        и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл. 124а, ал.1 изречение второ, чл. 124б, ал.1 от Закона за 
устройство на територията и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
опазване на земеделските земи 
Общински съвет-Садово 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет-Садово одобрява представеното от Мариян Генов към  
заявление с входящ № ЗТ-324 от 15.04.2021 година планово-техническо задание по 
чл. 125 от ЗУТ и въз основа на това разрешава да се изработят ПУП-ПП за трасе на 
захранваща кабелна линия НН и ПУП-ПП за сградно водопроводно отклонение, 
така че новообразуван УПИ 10.97, складов терен и склад за съхранение на 
селскостопанска продукция в местността „Диш пара“ в землището на с. Милево, 
община Садово – собственост на заявителя, да се свърже с изградените мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура. 



2. Дава предварително съгласие за прокарване на двата обекта – по трасе за  
захранване кабелна линия НН, преминаващо по полски път с идентификатор 
48152.10.54 и по трасе за сградно водопроводно отклонение, което преминава по 
полски път с идентификатор 48152.10.93(публична общинска собственост) в 
местността „Диш пара“ по действащите КК и КР за землището на село Милево, 
община Садово. 

3. Възлага на кмета на Общината, решението да се обяви на заявителя, да  
се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ и да се публикува съгласно чл. 124б, 
ал.1, изречение второ от ЗУТ. 

4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване. 
 
 
          По т. 5 се извърши поименно гласуване. 
       
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   16 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   16 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

      
 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
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