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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                               № 582 

 

взето с Протокол № 48 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 02.09.2019 година 

 

 

 

            По т.6 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 

допълване на Решение № 597, взето с Протокол № 51 от заседание на Общински 

съвет-Садово, проведено на 29.04.2015 година” 

предвид следните мотиви:  Със Заявление вх. № ЗГ-158/30.05.2019г. Владимир 

Павлов е направил искане Общински съвет-Садово да издаде акт, с който се 

изменя Решение № 597, взето с Протокол № 51/29.04.2015г. с цел допълване или 

отстраняване на очевидна фактическа грешка в същото. Заявителят счита, че в 

териториалния обхват на разрешения за изработване ПУП-ПРЗ е следвало да 

бъдат включени и имоти с №№ 002017, 002043, 002044 и 002045. Решение № 597 

е прието на основание предложение на кмета на Общината, което изцяло 

възпроизвежда изразеното желание на заявителя. Към своето заявление оттогава- 

09.07.2014г., в приложените Планово задание за ПУП-ПРЗ и скица липсва 

изразено желание въпросните имоти с №№ 002017, 002043, 002044 и 002045 да се 

включат в бъдещата разработка. В представеното Планово задание за ПУП-ПРЗ 

са посочени изрично номерата на имотите, които попадат в обхвата на бъдещото 

проектиране, липсват имоти с №№ 002017, 002043, 002044 и 002045. Не се касае 

за очевидна фактическа грешка нито в предложението на кмета на Общината, 

нито във взетото от Общинския съвет Решение № 597. Предвид това, че няма 

пречки да се удовлетвори искането на Владимир Павлов за допълване на 

разпоредителната част на Решение № 597 с имоти с №№ 002017, 002043, 002044 и 

002045     и 

на основание: прието вече решение по реда на Чл. 124а ал.1 и ал.5 и Чл. 124б 

ал.1 от Закона за устройство на територията и Чл. 21 ал.1 т. 11 от ЗМСМА, а 

именно Решение № 597, взето с Протокол № 51 от заседание на Общински съвет-

Садово, проведено на 29.04.2015г. и заявено искане за неговото допълване със 

заявление ЗГ-158 от 30.05.2019г., подадено от Владимир Павлов   

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 



1. Общински съвет-Садово допълва с имоти с №№ 002017, 002043,  

002044 и 002045 разпоредителната част на свое решение № 597, взето с Протокол 

№ 51 от заседание, проведено на 29.04.2015г. в частта й на т. 1, чийто текст следва 

да се чете така: 

„Общински съвет-Садово одобрява Планово задание за ПУП-ПРЗ и разрешава 

изработване на ПУП-ПРЗ за имоти с №№ 002011, 002012, 002013, 002014, 002016, 

002017, 002018, 002019, 002020, 002021, 002035, 002036, 002041, 002042, 002043, 

002044, 002045, 002049 и 002050, намиращи се извън регулацията на село 

Катуница, община Садово, а именно за имоти в местността „Немцовото” по плана 

за земеразделяне на с. Катуница по заявление входящ индекс в община Садово № 

014-В-58 от 09.07.2014 година, подадено от Владимир Павлов Павлов.” 

2. Настоящото решение да се обяви на Владимир Павлов, както и да се  

обяви по реда, по който е обявено Решение № 597, взето с Протокол № 51 от 

заседание, проведено на 29.04.2015 година. 

 

 

             По т. 6 се извърши поименно гласуване.                                   
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