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О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                               № 510 

 

взето с Протокол № 40 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 25.02.2019 година 

 

 
            По т.19 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

одобряване на задание, разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ. Съгласие за 

разделяне на общински имот  с одобряване на ПУП-ПРЗ”     

предвид следните мотиви: във връзка с осигуряване на транспортен достъп до 

УПИ ІІІ-производствена, складова дейност и трафопост в кв. 12 по плана на гр. 

Садово – собственост на „ВП Брандс Интернешънъл” АД гр. Пловдив, е 

необходимо разделяне на поземлен имот с идентификатор /ИД/ 65139.29.7, 

местност „Чардака” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на 

гр. Садово, като една част от имота да бъде обособена за улица, а от другата част 

да се образува урегулиран поземлен имот за производствена и складова дейност        

на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Чл. 124а, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 

1. Общински съвет-Садово разрешава изработването на проект за подробен  

устройствен план-план за регулация и застрояване на общински поземлен имот с 

идентификатор/ИД/ 65139.29.7, местност „Чардака” по кадастралната карта и 

кадастралните регистри/КККР/ на гр. Садово с начин на трайно ползване/НТП/-за 

друг вид, производствен, складов обект, като от същия имот се образуват улица с 

осови точки 42а-42б-42в и урегулиран поземлен имот 29.30, производствена и 

складова дейност. 

2. Общински съвет-Садово одобрява заданието за изработване на проекта  

по т.1 за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на поземлен 

имот с идентификатор/ИД/ 65139.29.7, местност „Чардака” по кадастралната 

карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Садово с начин на трайно 

ползване/НТП/-за друг вид, производствен, складов обект. 

 

 



3. Общински съвет-Садово като собственик на поземлен имот  

идентификатор/ИД/ 65139.29.7, местност „Чардака” по кадастралната карта и 

кадастралните регистри/КККР/ на гр. Садово дава своето съгласие за изработване, 

процедиране и одобряване на ПУП-ПРЗ на общинския имот в съответствие с 

решението по т. 1 и т. 2, така че имотът да се урегулиран, да се одобри план за 

неговото застрояване, да се образува от поземлен имот с идентификатор/ИД/ 

65139.29.7 улица с осови точки 42а-42б-42в и урегулиран поземлен имот 29.30, 

производствена и складова дейност, съгласно заданието и скицата-предложение. 

 

 

           По т. 19 се извърши поименно гласуване. 
 
 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   16 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”      -   16 

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 
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