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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 324 

 
взето с Протокол № 28 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 10.12.2021 година 
 
 
           По т. 21 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
одобряване проект за подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ на 
трасе за захранваща кабелна линия НН и проект за подробен устройствен план-
парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе на сградно водопроводно отклонение в 
местността „Диш пара“ в землището на с. Милево, община Садово“ 
предвид следните мотиви: постъпило Заявление от Мариян ******** Генов за 
одобряване на проект за ПУП-ПП на трасе за захранваща кабелна линия НН и 
проект за ПУП-ПП на трасе за сградно водопроводно отклонение с цел захранване 
на УПИ 10.97, складов терен и склад за съхранение на селскостопанска продукция    
 
на основание: Чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Чл. 129 ал.1 от Закона за устройство на територията, Чл. 
30 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и 
положително становище от ОЕСУТ 
Общински съвет-Садово  

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Одобрява представения проект за подробен устройствен план-парцеларен 
план/ПУП-ПП/ на трасе за захранваща кабелна линия НН и проект за подробен 
устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ на трасе за сградно водопроводно 
отклонение за захранване на УПИ 10.97, складов терен и склад за съхранение на 
селскостопанска продукция, местността „Диш пара“ в землището на с. Милево, 
община Садово. 

2. Възлага на кмета на Община Садово да уведоми заинтересуваните лица 
и да обяви решението в Държавен вестник по реда на чл. 129, ал.1 от ЗУТ. 
 
 
           По т. 21 се извърши поименно гласуване. 
         
 



  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   15 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   15 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

      
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
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