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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 
№ 509 

взето с Протокол № 46 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 23.01.2023 година 

 
 
 
            По т.9 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/  във връзка 
с проект – Съществена промяна по време на строителството, съгласно чл. 154, ал.2 
от ЗУТ за обект: „Аварийно-възстановителни работи за възстановяване на 
общински път PVD 1275/с. Катуница-м. Кемера/, община Садово – Етап 2“ 
предвид следните мотиви: съгласно Решение № 406, взето от ОбС-Садово с 
Протокол № 35/13.06.2022г. за одобряване на задание и разрешаване изработването 
на ПУП-ПП във връзка с проект – Съществена промяна по време на строителството 
за обект „Аварийно-възстановителни работи за възстановяване на общински път 
PDV 275/с. Катуница-м. Кемера/, община Садово-Етап 2, Общината предприема 
действия за процедирането и одобряването му. Проекта за ПУП-ПП е изготвен във 
връзка с необходимостта от разширение на ПИ с идентификатор № 36676.22.185, 
вид собственост-общинска публична, вид територия – територия на транспорта, 
НТП – за местен път, така че да отговаря на габарита свързан с проектното решение 
на проектния път с прилежаща към него велоалея и съответните банкети  и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация(ЗМСМА), Чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) 
и решение V, взето с Протокол № 1 от 18.01.2023г. на ОЕСУТ при община Садово 
Общински съвет-Садово 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет-Садово одобрява подробен устройствен план-парцеларен  
план(ПУП-ПП) във връзка с проект – Съществена промяна по време на 
строителството, съгласно чл. 154, ал.2 от ЗУТ за обект: „Аварийно-
възстановителни работи за възстановяване на общински път PDV 1275/с. Катуница-
м. Кемера/, община Садово-Етап 2, така както е показано в проекта на ПУП-ПП, 
неразделна част от това решение. 

2. Решението да се обнародва в Държавен вестник, като може да се обжалва  
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 Административнопроцесуалния кодекс. 
 
 
           По т. 9 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   12 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   12 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА                
 
 

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

 

 

 


