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            По т. 17 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на надземен линеен обект 

на техническата инфраструктура – трасе за нова пътна връзка, осигуряване 

транспортен достъп до УПИ 062010, 062012, стопанска дейност – пункт за 

годишни технически прегледи местност „Пелина” по КВС на землище гр. Садово, 

община Садово и да дадете съгласие за смяна предназначението и начина на 

трайно ползване на частта от ПИ 000282 с НТП-полски път, публична общинска 

собственост попадаща в новата пътна връзка” 

предвид следните мотиви: направеното искане е във връзка с осигуряване на 

транспортен достъп до УПИ 062010, 062012, стопанска дейност – пункт за 

годишни технически прегледи. За прокарване на надземен линеен обект на 

техническата инфраструктура-трасе за нова пътна връзка, осигуряваща 

транспортен достъп до УПИ 062010, 062012, който ще се изгради върху част от 

ПИ 000282 – полски път, публична общинска собственост, е необходимо да се 

промени предназначението на засегнатия имот, тъй като съоръжението е 

надземно. В тази връзка е необходимо ОбС да вземе решение за предварително 

съгласие за смяна предназначението и НТП на частта от ПИ 000282, попадаща в 

новата пътна връзка и предварително съгласие за изграждането й   

Общински съвет – Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 
1. На основание Чл. 21 ал. 1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията 

/ЗУТ/ Общински съвет-Садово одобрява представеното от заявителя задание по 

Чл. 125 ал.1 от ЗУТ, неразделна част от настоящото решение. 

2. На основание Чл. 124а, ал.1 и ал. 5 от Закона за устройство на  

територията/ЗУТ/ при спазване на чл. 28 ал. 2 от ППЗОЗЗ, приложените 

документи, копие от предложение на трасе на нова пътна връзка, осигуряваща 

транспортен достъп до имота, задание и заявление с вх. № 016-452 от 08.06.2016г. 



от Тодор Емилов Асенов, Общински съвет-Садово разрешава да се изработи 

проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на надземен 

линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на нова пътна връзка по ПИ 

000282, осигуряваща транспортен достъп до УПИ 062010, 062012, стопанска 

дейност – пункт за годишни технически прегледи, м. „Пелина” по КВС на 

землище гр. Садово, община Садово, собственост на Тодор Емилов Асенов. 

3. На основание Чл. 21/2/ и Чл. 29/1/ от Закона за опазване на земеделските  

земи /ЗОЗЗ/ /ред. ДВ бр. 39 от 2011 г./ и Чл. 30/3/ от Правилника за прилагане на 

Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, Общински съвет – Садово: 

               3.1.Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на нова пътна 

връзка по ПИ 000282, осигуряваща транспортен достъп до УПИ 062010, 062012, 

стопанска дейност – пункт за годишни технически прегледи. 

               3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 

на предназначението и начина на трайно ползване на частта от ПИ 000282 – 

полски път, публична общинска собственост попадаща в ново предвидената пътна 

връзка, осигуряваща транспортен достъп до УПИ 062010, 0620121, стопанска 

дейност – пункт за годишни технически прегледи местност „Пелина” землище гр. 

Садово, община Садово както и дава предварително съгласие за изграждане на 

новата пътна връзка. 

              3.3. Възлага на Тодор Емилов Асенов собственик на УПИ 062010, 062012, 

стопанска дейност – пункт за годишни технически прегледи местност „Пелина” 

по КВС на землище гр. Садово, община Садово да проведе процедурата за 

промяна на предназначението на частта от ПИ 000282 – публична общинска 

собственост попадаща в ново предвидената пътна връзка. 

             3.4. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното 

съгласие – две години. 

        4. Възлага на кмета на Община Садово да разгласи решението по реда, 

определен в Чл. 124б, ал.2 от ЗУТ. 

 
            По т. 17 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   16 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -    16       
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА 

 

 

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


