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           По т. 16 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

съгласие за разделяне на общински УПИ І-спортен комплекс в кв. 3 по ПУП на с. 

Катуница на два урегулирани поземлени имота: І-58,59 спортен комплекс и ІІІ-59 

производствена и складова дейност, одобряване на задание и разрешаване 

изработването на ПУП-ПРЗ на УПИ І-спортен комплекс” 

предвид следните мотиви: с направеното предложение за разделяне на УПИ І-

спортен комплекс в кв. 3 по плана на с. Катуница, община Садово ще осигури по-

доброто стопанисване на отделните спортни съоръжения и достъп за ползване от 

населението на с. Катуница до тях, ще бъде премахнато създаденото сметище от 

неизползвания в момента ПИ 59, включен в УПИ І-спортен комплекс в кв. 3 по 

плана на с. Катуница, община Садово, предвиден за разширение на спортния 

комплекс Изграденият спортен комплекс по площ е достатъчен за задоволяване 

нуждите на населението. В пустеещия ПИ 59 ще се изгради производствена база 

която ще създаде възможност за откриване на още работни места       и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Чл. 134 ал.2 т. 6, Чл. 124а ал.1 и Чл. 124б, ал.1 и ал.2 от Закона за 

устройство на територията 

Общински съвет – Садово 
Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Садово дава своето съгласие за разделяне на общински  

урегулиран поземлен имот І-спортен комплекс в кв. 3 по подробния устройствен 

план на село Катуница на два урегулирани поземлени имота: УПИ І-58, 59 

спортен комплекс и УПИ ІІІ-59 производствена и складова дейности, според 

приложената скица-предложение. 

2. Общински съвет – Садово одобрява заданието и разрешава изработването  

на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване на 

урегулиран поземлен имот І-спортен комплекс в кв. 3 по плана на с. Катуница, 

община Садово и образуване на два нови урегулирани поземлени имота, а 



именно: Урегулиран поземлен имот І-58, 59 спортен комплекс и Урегулиран 

поземлен имот ІІІ-59, производствена и складова дейност. 

3. Възлага на кмета на Община Садово да извърши необходимите  

процедурни действия за изготвяне и процедиране на проект за ИПУП, съгласно 

скицата-предложение и да разгласи това решение по реда, определен в Чл. 124б, 

ал.2 от ЗУТ, след писмено съгласие на Министерство на младежта и спорта 

съгласно Чл. 47 ал. 8 от ЗФВС. 

 

 
          По т. 16  се извърши поименно гласуване. 
 
 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    11 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА   
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  3 
НЕГЛАСУВАЛ   -   1 
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