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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                               № 573 

 

взето с Протокол № 47 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 02.08.2019 година 

 

 

 

             По т.20 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 

съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план 

/ПУП/ на УПИ ХІІ-881 в кв. 106 и на част от улица с осови точки 258, 259, 251, 

която по действащия план на с. Чешнегирово е предаваемо по регулация място 

към УПИ ХІІ-881”                              

предвид следните мотиви: по действащия план на с. Чешнегирово транспортен 

достъп до урегулирани поземлени имоти V-176 и VІ-176 собственост на Лилия 

Николаева Василева е предвиден от улица с осови точки 253-254, която не е 

реализирана на място поради стръмен терен между ново предвидената улица с 

осови точки 253-254 и урегулирани поземлени имоти V-176 и VІ-176. В момента 

собственичката ползва за преминаване частта от улица с осови точки 258, 259, 

251, която по действащия план на с. Чешнегирово е предаваемо по регулация 

място към УПИ ХІІ-881. 

         До момента собствениците на УПИ ХІІ-881 не са изкупили това предаваемо 

място. 

на основание: чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 
         1.Като собственик на частта от улица с осови точки 258, 259, 251-общинска 

собственост, която по действащия план на с. Чешнегирово е предаваемо по 

регулация място към УПИ ХІІ-881, Общински съвет-Садово заявява своето 

съгласие, от частта от улица с осови точки 258, 259, 251 да се образува нова улица 

тупик-пешеходна алея, която ще осигури достъп до урегулираните поземлени 

имоти V-176 и VІ-176 в кв. 106 по плана на с. Чешнегирово, собственост на Лилия 

Николаева Василева, така както е показано в приложената към искането скица-

предложение. 



        2. Възлага на кмета на Община Садово да извърши необходимите 

процедурни действия относно издаването на заповед за разрешаване на исканото 

изменение на УПИ ХІІ-881 и на част от бивша улица-публична общинска 

собственост в кв. 106 по плана на с. Чешнегирово. 

                                                          

         По т. 20 се извърши поименно гласуване. 
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