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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 204 

 
взето с Протокол № 21 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 29.04.2021 година 
 
 
 
           По т.12 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
разрешение за изработване на подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-
ПП) за нов уличен водопровод в извън урбанизираната територия на село 
Моминско. Предварително съгласие новоизграденият водопровод да премине по 
улици в село Моминско“ 
предвид следните мотиви: постъпило искане от „ЛИНДЕ СЕРВИЗ“ ЕООД за 
издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПП за извън урбанизираната 
територия на с. Моминско. Дружеството е собственик на ПИ с идентификатор 
48965.6.6 по КК и КР на с. Моминско. Има инвестиционно намерение за 
изграждане на сервизна база за ремонт на селскостопанска техника и мотокари в 
УПИ 006006. Поради необходимостта от осигуряване на вода за предвидената 
сервизна база, се налага изграждането на нов уличен водопровод, който да свърже 
имота на „ЛИНДЕ СЕРВИЗ“ ЕООД с минаващия северозападно от парцела 
съществуващ водопровод. Общинският съвет е компетентен да разреши 
изработването на парцеларен план, както и да одобри заданието за това    и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и 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 одобрявана представеното от „ЛИНДЕ 
СЕРВИЗ“ ЕООД задание по чл. 125, ал.1 от ЗУТ. 
          2. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-
парцеларен план за уличен водопровод, захранващ с вода УПИ 006006, база за 
ремонт на селскостопанска техника и мотокари(48965.6.6 по КК и КР на с. 
Моминско) според заданието по т. 1. 
          3. Дава предварително съгласие за преминаване на новия водопровод 
през улица с о.т. 11-33 село Моминско, в частта на общинската собственост. 
 



            По т. 12 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   13 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   13 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     
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