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Р Е Ш Е Н И E
№ 597
взето с Протокол № 51 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 29.04.2015 година

По т. 22 от дневния ред „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ и
одобряване на приложено планово задание по заявление с входящ индекс в
Община Садово 014-В-58 от 09.07.2014 година, подадено от Владимир Павлов
Павлов”
предвид следните мотиви: кметът на община Садово прави предложение пред
Общински съвет – Садово относно разрешение за изработване на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на приложено
планово задание по заявление с с вх. № 014-В-58 от 09.07.2014 година от
Владимир Павлов, допълнено на 21.07.2014 година (вх. № 014-В-59) за имоти с
№№ 002011, 002012, 002013, 002014, 002016, 002018, 002019, 002020, 002021,
002035, 002036, 002041, 002042, 002049 и 002050, находящи се извън регулацията
на село Катуница, община Садово, местност „Немцовото”. Не всички от
посочените имоти са собственост на заявителя. Същият желае промяна
предназначението им за неземеделски нужди.
Съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за
изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване, извън границите на урбанизираните територии, е необходимо
решение на Общинския съвет, като в чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на
територията е посочено, че общинският съвет одобрява заданието, съставено от
възложител
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация; Чл. 124а, ал.ал.1 и 5 и Чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Садово одобрява Планово задание за ПУП-ПРЗ и
разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за имоти с №№ 002011, 002012, 002013,
002014, 002016, 002018, 002019, 002020, 002021, 002035, 002036, 002041, 002042,

002049 и 002050, намиращи се извън регулацията на село Катуница, община
Садово, а именно за имоти в местността „Немцовото” по плана за
земеразделяне на с. Катуница по заявление с входящ индекс в община Садово
№ 014-В-58 от 09.07.2014 година, подадено от Владимир Павлов Павлов.
2. Решението по т. 1 може да се обжалва от заинтересованите лица по
реда на Чл. 215 от Закона за устройство на територията в 14-дневен срок от
получаването му, пред Административен съд Пловдив, като жалбата се
подава чрез Общински съвет – Садово.
3. Общински съвет – Садово възлага на кмета да съобщи настоящото
решение
на
Владимир
Павлов
Павлов
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс.
По т. 22 се извърши поименно гласуване.
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