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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 405 

 
взето с Протокол № 35 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 13.06.2022 година 
 
 
          По т.14 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
одобряване на задание, разрешаване изработването на проект за подробен 
устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) за обект: Ремонт и реконструкция на 
път, минаващ през част от ПИ 57621.12.890 и ПИ 57621.4.890 по КК и КР на с. 
Поповица, община Садово, за защитена местност „Мъртвицата“ и даване на 
предварително съгласие за промяна предназначението на засегнатите от проекта 
имоти за местен път“ 
предвид следните мотиви: във връзка с инвестиционно намерение на община 
Садово за реконструкция на съществуващия полски път до местността 
„Мъртвицата“ е необходимо изграждане на нова пътна конструкция на 
гореописания път, за което е необходима промяна на начина на трайно ползване от 
полски път за местен път. За целта е изготвено техническо задание и скица- 
предложение за ПУП-ПП за ОБЕКТ: Ремонт и реконструкция на път, минаващ през 
част от ПИ 57621.12.890 и ПИ 57621.4.890 по КК и КР на с. Поповица, община 
Садово, за защитена местност „Мъртвицата“    и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Чл. 8 ал.1 от Закона за общинската собственост, Чл. 124а, 
ал.1 и чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията   
Общински съвет-Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Общински съвет-Садово одобрява заданието и разрешава изработването на  
проект за ПУП-ПП за ОБЕКТ: Ремонт и реконструкция на път, минаващ през част 
от ПИ 57621.12.890 и ПИ 57621.4.890 по КК и КР на с. Поповица, община Садово, 
за защитена местност „Мъртвицата“, засягащ следните имоти: 

- 57621.4.147, м. „Трънката“, вид собственост – общинска частна, вид  
територия – повърхностни води, НТП – за друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение; 

- 57621.4.148, м. „Трънката“, вид собственост – общинска публична, НТП              
– за селскостопански, горски, ведомствен път; 

- 57621.4.150, м. „Трънката“, вид собственост – общинска частна, вид  



територия – повърхностни води, НТП – за друг вид водно течение, водна               
площ, съоръжение; 

- 57621.4.890, м. „Трънката“, вид собственост – общинска публична, НТП  
– за селскостопански, горски, ведомствен път; 

- 57621.6.55, м. „Брясто-път“, вид собственост – общинска публична, НТП  
– за селскостопански, горски, ведомствен път; 

- 57621.6.56, м. „Брясто-път“, вид собственост – общинска публична, НТП- 
пасище; 

- 57621.7.91, м. „Брясто-път“, вид собственост – общинска частна, вид  
територия – повърхностни води, НТП – за друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение; 

- 57621.12.17, м. „Стопански двор“, вид собственост – общинска публична,  
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; 

- 57621.12.890, м. „Трънката“, вид собственост – общинска публична, НТП  
– за селскостопански, горски, ведомствен път; 

- 57621.888.990, вид собственост – съсобственост, вид територия –  
урбанизирана, НТП-за друг обществен обект, комплекс. 

2. Общински съвет-Садово дава предварително съгласие за смяна  
предназначението на засегнатите имоти, които са общинска собственост. 

3. Възлага на кмета на Община Садово да извърши всички последващи  
действия по изпълнение на решението. 
 
 
            По т. 14 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/    
 

 


