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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 313 

 

взето с Протокол № 24 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 27.10.2017 година 

  

 

 

          По т. 15 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

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

Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) на 

урегулирани поземлени имоти (УПИ)І-8,9, стопанска дейност и ІІ-10, 11, 

стопанска дейност в кв. 7, УПИ VІ-6, 7, стопанска дейност в кв. 8, собственост на 

СД „ХИК-91-Пацев С-ИЕ”, улица с осови точки 23-30, улица с осови точки 26-28 

и част от улица с осови точки 28-30, общинска собственост по плана на 

Стопански двор гр. Садово 

предвид следните мотиви: изразено е инвестиционно намерение за увеличаване 

на производствените мощности на СД „ХИК-91-Пацев С-ИЕ”, като за тази цел е 

необходимо обединяване на УПИ І-8,9, стопанска дейност и ІІ-10,11, стопанска 

дейност в кв. 7, УПИ VІ-6, 7, стопанска дейност в кв. 8, всички собственост на СД 

„ХИК-91-Пацев С-ИЕ”. Това обединяване е възможно при условие, че в 

новообразувания УПИ се включи улица с осови точки 23-30, улица с осови точки 

26-28 и част от улица с осови точки 28-30, собственост на община Садово. С 

образуването на нов УПИ І-6, 7, 8, 9, 10, 11, производствена и складова дейност в 

новообразуван квартал 7 и нова улица с осови точки 26-27-29-28, която се 

образува от УПИ VІ-6,7, стопанска дейност в кв.8, собственост на СД „ХИК-91 

Пацев и Сие” не се нарушава достъпа до съседните имоти      и 

на основание: Чл. 21 ал.1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 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 да се изработи 

проект за ПУП-ПРЗ на УПИ І-8,9, стопанска дейност и ІІ-10,11, стопанска дейност 

в кв. 7, УПИ VІ-6,7, стопанска дейност в кв. 8, собственост на СД „ХИК-91-Пацев 

С-ИЕ”, улица с осови точки 23-30, улица с осови точки 26-28 и част от улица с 



осови точки 28-30, общинска собственост по плана на Стопански двор гр. Садово, 

община Садово като се заличат улица с осови точки 23-30, улица с осови точки 

26-28 и част от улица с осови точки 28-30, квартали7 и 8 и се образуват нови 

квартали 7 и 8, нова улица с осови точки 26-27-29-28 и нов УПИ І-6,7,8,9,10,11, 

производствена и складова дейност в новообразуван квартал 7, тъй както е 

показано с кафяви и зелени зачертавания линии, надписи и защриховки за 

регулацията и ново свободно застрояване в новообразуван УПИ показано с 

червена ограничителна линия и матрица с устройствени показатели със син цвят, 

зона „Пп” на скицата-предложение. 

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

определен в чл. 124б, ал.2 от ЗУТ. 

 

 

           По т. 15 се извърши поименно гласуване. 
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