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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 508 

взето с Протокол № 46 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 23.01.2023 година 

 
 
 
           По т.8 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ на кабелна 
линия СН 20 КВ от РУ 20 КВ и ПИ № 36676.86.39 по КК и КР на с. Катуница, 
находящ се в местност „Чикура“ до вътрешнозаводска П/СТ „Спиртна фабрика“ – 
I-135, 137, 138, 139, 855, 928, 1239, производствена и складова дейност, кв. 32 по 
плана на с. Катуница, община Садово“ 
предвид следните мотиви: съгласно Решение № 447, взето от ОбС-Садово с 
Протокол № 39 от 12.09.2022г. за одобряване на задание и разрешаване 
изработването на ПУП-ПП, инвеститорът ВП „Брандс Интернешънъл“ АД на 
обекта – ел. трасе, което ще захранва имота на дружеството, а именно – УПИ  I-135, 
137, 138, 139, 855, 928, 1239, производствена и складова дейност в кв. 32 по плана 
на с. Катуница, е входирал в Община Садово на 05.12.2022г. проект на ПУП-ПП за 
посочения по-горе обект, за процедиране и одобряването му. До 17.01.2023г. 
включително не са постъпили по проекта възражения, предложения, искания. 
Проектът е съгласуван със заинтересуваните централни и териториални 
администрации и със специализираните контролни органи, разгледан е от 
общинския експертен съвет по устройство на територията, който приема, че същият 
отговаря на техническите и правни норми, и е годен за одобряване от компетентния 
орган     и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация(ЗМСМА), Чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) 
и решение II, взето с Протокол № 1 от 18.01.2023г. на ОЕСУТ при Община Садово 
Общински съвет-Садово 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет - Садово одобрява Подробен устройствен план- 
парцеларен план за трасе на кабелна линия СН 20 КВ от РУ 20 КВ в ПИ № 
36676.86.39 по КК на с. Катуница, находящ се в местност „Чикура“ до 
вътрешнозаводска П/СТ „Спиртна фабрика“ - I-135, 137, 138, 139, 855, 928, 1239, 
производствена и складова дейност, кв. 32 по плана на с. Катуница, община Садово, 



нанесено на проекта в син цвят и определено с координати на чупките на сервитута 
на кабелната линия. 

2. Решението 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 обнародването му. 
Жалбите се подават чрез Общински съвет-Садово до Административен съд-
Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 
 
              По т. 8 се извърши поименно гласуване.                        
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   12 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   12 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА                
 
 

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