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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 301 

 
взето с Протокол № 27 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 16.11.2021 година 
 
 
 
          По т. 11 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройстван 
план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за УПИ 023184.023186.023001, 
произв. дейност, идентичен с ПИ с идентификатор 48152.23.188, поземлен имот 
(ПИ) с идентификатор 48152.23.15 и поземлен имот (ПИ) с идентификатор 
48152.23.185, местност „Три могили“ по кадастралната карта и кадастралните 
регистри /КК и КР/ на землището нас. Милево, община Садово, одобрена със 
Заповед № РД-18-741 от 22.10.2019г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
АГКК с цел промяна на предназначението на ПИ 48152.23.15 и ПИ 48152.23.185 
във връзка с разширение дейността на инвеститора“  
 
предвид следните мотиви: постъпило в деловодството на Общината Искане от 
„ГАЛУС-2004“ ЕООД  за допускане изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ 
023184.023186.023001-произв. дейност, с цел смяна на статута на земята за 
неземеделски нужди, във връзка с разширение дейността на инвеститора    и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл. 124а, ал.1 и Чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, и положително становище от ОЕСУТ 
Общински съвет-Садово  

Р  Е  Ш  И: 
         

1. Общински съвет-Садово одобрява заданието и разрешава да се  
изработи проект за ПУП-ПРЗ на земеделска земя за процедура за промяна 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за УПИ 
023184,023186,023001, произв. дейност, идентичен с ПИ 48152.23.188, ПИ 
48152.23.15 и ПИ 48152.23.185, местност „Три могили“ по КК и КР на 
землището на с. Милево, община Садово така, както е показано в заданието. 
         Начин на урегулиране на поземления имот – по правилата на чл. 17 от 
ЗУТ. 
 



2. Възлага на кмета на Община Садово да разгласи решението по реда,  
определен в чл. 124б, ал.2 от ЗУТ. 
 
 
          По т. 11 се извърши поименно гласуване. 
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