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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 101 

 
взето с Протокол № 12 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 28.07.2020 година 
 
 
 
           По т.15 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен 
план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) на УПИ I-119, общ. обсл. 
дейности в кв. 15 по плана на село Моминско, община Садово“                                                                                      
предвид следните мотиви: постъпило искане от собственика на УПИ I-119, 
обществено обсл. дейност в кв. 15 по плана на с. Моминско за ПУП-ПРЗ  и 
образуване на нов УПИ I-119, обществено обсл. дейност и жилищно застрояване.   
Необходимо е съгласие на Общинския съвет относно застрояването между 
новообразувано УПИ I-119, обществено обсл. дейност и жилищно застрояване  и 
УПИ II-120, здравен дом кв. 15 по плана на село Моминско, община Садово, така 
както е показано на скицата-предложение, тъй като УПИ II-120, здравен дом кв. 15 
е общинска собственост       и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т.11, във връзка с Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 
Общински съвет-Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Общински съвет-Садово одобрява представеното предложение за  
изменение на план за регулация и застрояване /ИПУП-ПРЗ/ за УПИ I-119, 
обществено обсл. дейност като се образува нов УПИ I-119, обществено обсл. 
дейност и жилищно застрояване и се определя режим на застрояване за 
устройствена зона „Жм“ за УПИ I-119, обществено обсл. дейност и жилищно 
застрояване и УПИ II-120, здравен дом кв. 15 по плана на село Моминско, 
община Садово. 

2.  Възлага на кмета на Община Садово да извърши необходимите  
процедурни действия относно издаването на заповед за разрешаване на 
исканото изменение на УПИ I-119, обществено обсл. дейност в кв. 15 по плана 
на село Моминско, община Садово. 
 



 
          По т. 15 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА   
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА    
 
 
                   

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                            /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 


