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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 406 

 
взето с Протокол № 35 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 13.06.2022 година 
 
 
         По т.15 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен 
устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) за обект: „Аварийно-
възстановителни работи за възстановяване на общински път PDV 1275/с. Катуница 
– м. Кемера/, община Садово“ и смяна предназначението на новообразуваните 
имоти, попадащи в обхвата на велоалеята, във връзка със съществена промяна по 
време на строителството, съгласно чл. 154, ал.2 от ЗУТ“ 
предвид следните мотиви:  във връзка с необходимостта от разширение габарита 
на поземлен имот с идентификатор № 36676.22.185, вид собственост – общинска 
публична, вид територия – територия на транспорта, НТП-за местен път, Площ – 
50 275 кв.м., така, че да отговоря на габарита свързан с проектното решение на 
проектния път с прилежащата велоалея към него и съответните банкети са 
изготвени техническо задание и скица-проект за изготвяне на ПУП-ПП спрямо 
проект  Съществена промяна по време на строителството за обект „Аварийно-
възстановителни работи за възстановяване на общински път PDV 1275/с. Катуница 
– м. Кемера/, община Садово“ – Етап 2   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, засягащ имоти, които са със следните идентификатори: 
           -36676.3.150 - вид собственост – общинска публична, НТП-Пасище; 
           -36676.3.161, 36676.3.174, 36676.4.175, 36676.5.176, 36676.46.277, 
36676.53.278, 36676.10.181, 36676.11.182 - вид собственост – общинска публична, 
НТП-за селскостопански, горски, ведомствен път; 
           -36676.54.1 - вид собственост – общинска частна, НТП-Нива; 
           -36676.53.11, 36676.53.12, 36676.53.1, 36676.46.18, 36676.46.39, 36676.46.38, 
36676.46.37, 36676.46.21, 36676.46.47, 36676.46.46, 36676.46.45, 36676.46.23, 
36676.46.24, 36676.46.25, 36676.46.26, 36676.46.1, 36676.12.3, 36676.12.4,  



36676.11.7, 36676.11.1, 36676.10.4, 36676.10.3, 366.10.2, 36676.10.1, 36676.5.4,  
36676.5.3, 36676.5.13, 36676.5.2, 36676.5.1, 36676.3.12 – вид собственост – частна, 
НТП-Нива; 
           -36676.4.1 - вид собственост – частна, НТП-овощна градина. 
 

2. Общински съвет-Садово дава предварително съгласие за разделяне на  
следните общински имоти: 
           -36676.3.150 - вид собственост – общинска публична, НТП-Пасище; 
           -36676.54.1 - вид собственост – общинска частна, НТП-Нива; 
 

3. Общински съвет-Садово дава предварително съгласие за смяна  
предназначението на новообразуваните имоти, попадащи в обхвата на велоалеята. 

4. 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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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
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