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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 
                                                № 308 

 

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

  

 

 

           По т. 10 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план-план за регулация/ПУП-ПР/ на част от квартал 31 по 

плана на с. Болярци, община Садово определена за озеленяване” 

предвид следните мотиви: в действащия подробен устройствен план на с. 

Болярци, одобрен със Заповед № 185 от 1982 . в кв. 31 има площ, която е 

определена за озеленяване и в нея има изграден клуб на пенсионера, реализирано 

е част от благоустрояването, но озеленяването не е реализирано, няма отреждане 

за тази площ, а предвидената зеленина е показана със знак за озеленяване, поради 

което не може да се състави акт за общинска собственост        и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Чл. 134 ал.2 т. 6 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 
1. Одобрява заданието и дава съгласие за изменение на подробния  

устройствен план (ПУП) на частта от квартал 31 по плана на с. Болярци, 
община Садово определена за озеленяване и образуване на нови УПИ ХІ-
обществено обслужващи дейности и УПИ ХІІ-озеленяване и детска 
площадка, според приложената скица предложение. 

2. Възлага на кмета на Община Садово да извърши необходимите  
процедурни действия за изготвяне и процедиране на проекта за ИПУП, 
съгласно скицата-предложение и да разгласи това решение по реда, 
определен в чл. 124б, ал.2 от ЗУТ. 
 

 

            По т. 10 се извърши поименно гласуване. 
 

  



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