
            ПРЕПИС!                                       
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 
№ 179 

 
взето с Протокол № 20 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 23.03.2021 година 
 
 
 
           По т.7 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
изменение на Решение № 83, взето с Протокол № 11 от заседание на Общински 
съвет-Садово, проведено на 30.06.2020 година“ 
предвид следните мотиви: предвид това, че в приетото от ОбС-Садово Решение 
№ 83, взето с Протокол № 11/30.06.2020г. има допусната явна фактическа грешка 
както в мотивите на решението, така и в разпоредителната му част е необходимо 
тяхното коригиране      и  
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията и Решение № 
II, взето с Протокол № 6 от 15.05.2020г. на ОЕСУТ при община Садово 
Общински съвет-Садово 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет-Садово изменя своето Решение № 83, взето с Протокол  
№ 11 от заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 30.06.2020 год. в 
частта му мотиви и т. 1 от разпоредителната част, като: 

1.1. Мотивите за приемането на акта, следва да се четат така: 
„Представения за одобряване подробен устройствен план(ПУП-ПП) на  

подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на новопроектиран 
уличен водопровод за захранване на урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV-
85.137, за производствена, складова и търговска дейност и УПИ III-85.101, за 
производствена, складова и търговска дейност и газово стопанство за компресиран 
метан с ПРП в кв. 3 по ПУП на Стопански двор с. Богданица, идентични с ПИ 
04954.85.137 и ПИ 04594.85.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Богданица, община Садово, преминаващ по полски пътища с идентификатори 
№04594.85.35 и №04594.85.41–публична общинска собственост, е обявен на 
заинтересованите страни, като не са постъпили възражения и проекта е приет от 
ОЕСУТ при Община Садово. ПУП-ПП обхваща неурбанизирана територия от 
землището на село Богданица, община Садово, поради което на основание чл. 129 
ал. 1 от ЗУТ същия следва да бъде одобрен от Общинския съвет“. 



1.2. Разпоредителната част на решението, в частта на т. 1, следва да се чете  
по следния начин: 
           „Одобрява подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на 
подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на новопроектиран 
уличен водопровод за захранване на урегулирани поземлени имоти(УПИ) IV-
85.137, за производствена, складова и търговска дейност и УПИ III-85.101, за 
производствена, складова и търговска дейност и газово стопанство за компресиран 
метан с ПРП в кв. 3 по ПУП на Стопански двор с. Богданица, идентични с ПИ с 
идентификатори 04954.85.137 и ПИ 04594.85.101 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Богданица, община Садово, преминаващ по полски 
пътища с идентификатори № 04594.85.35 и № 04594.85.41 – публична общинска 
собственост, нанесено на проекта в зелен цвят и определено с координати на 
чупките. 

2. Решението да се обнародва в Държавен вестник, като може да бъде  
обжалвано 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 Административно процесуалния кодекс. 
   
           
           По т. 7 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

             
 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 


