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взето с Протокол № 33 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 09.05.2022 година 
 
 
 
            По т. 14 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
одобряване на скица-предложение и разрешаване изработването на проект за 
изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ИПУП-
ПРЗ) за УПИ II-вторични суровини в кв. 22 по плана на гр. Садово, община Садово“ 
предвид следните мотиви: изготвена е служебно скица-предложение с цел 
внасяне в ОбС-Садово за даване на съгласие за изработването на проект за ИПУП-
ПРЗ за УПИ II-вторични суровини в кв. 22 по плана на гр. Садово, с която се 
предвижда образуване на три нови урегулирани поземлени имота – УПИ II-294, 
жил. застрояване, УПИ V-294, жил. застрояване и УПИ  VI-трафопост в кв. 22 по 
плана на гр. Садово      и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Чл. 124а, ал.5 от Закона за устройство на 
територията/ЗУТ/   
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Общински съвет-Садово одобрява представената скица-предложение  
и разрешава да се изработи проект за ИПУП-ПРЗ за УПИ II-вторични 
суровини(частна общинска собственост), съгласно който УПИ II-вторични 
суровини се разделя и се образуват три нови урегулирани поземлени имота – 
УПИ II-294, жил. застрояване, УПИ V-294, жил. застрояване и УПИ VI-
трафопост в кв. 22 по плана на гр. Садово, община Садово. 

2. Възлага на кмета на Община Садово да извърши всички последващи  
действия по изпълнение на решението. 
 
 
            По т. 14 се извърши поименно гласуване. 
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