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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 383 

 
взето с Протокол № 33 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 09.05.2022 година 
 
 
 
          По т. 15 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
искане за разглеждане на скица-предложение и даване на съгласие за 
изработването на проект за изменение на подробния устройствен план-план за 
застрояване(ИПУП-ПЗ) за УПИ II-стоп. дейност и за УПИ I-парк в кв. 22 по плана 
на с. Богданица, 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-
ПЗ за УПИ II-стоп. дейност и за УПИ I-парк в кв. 22 по плана на с. Богданица, 
община Садово, с която се предвижда ново свързано застрояване между УПИ II-
стоп. дейност и за УПИ I-парк в кв. 22 и към улици с о.т. 70, 163, 71 и 72 в кв. 22 
по плана на с. Богданица, община 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/  и положително становище от ОЕСУТ при Община Садово 
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Общински съвет-Садово дава съгласие да се изработи проект за  
изменение на подробния устройствен план-план за застрояване/ИПУП-ПЗ/ за 
предвидено ново свързано застрояване между УПИ II-стоп. дейност и УПИ I-
парк в кв. 22 и към улици с о.т. 70, 163, 71 и 72 по плана на с. Богданица, 
община Садово. 

2. Възлага на кмета на Община Садово да извърши всички последващи  
действия по изпълнение на решението. 
 
 
            По т. 15 се извърши поименно гласуване. 
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