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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 263 

 

взето с Протокол № 21 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 19.06.2017 година 

  

 

           По т. 14 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

съгласие на Общински съвет за застрояване на пристройка към жилищна сграда в 

поземлен имот 811 попадащ в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-за 

транспортна инфраструктура в кв. 21 по плана на с. Поповица, община Садово 

на границата с поземлен имот 008089 – общинска собственост” 

предвид следните мотиви: В УПИ ХІ-за транспортна инфраструктура в кв. 21 по 

плана на с. Поповица, община Садово, в който попада поземлен имот 811 

предвиден за изграждане на обект публична общинска собственост не е предвидено 

мероприятието да започне да се реализира през следващата една година. Съгласно 

Чл. 51 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при изграждане на временни 

строежи по чл. 50 т. 1 от ЗУТ може да се допусне намаляване на нормативно 

установените разстояния от имотните граници със съгласието на заинтересованите 

лица               и 

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

администрация и Чл. 51 ал.1 от Закона за устройство на територията 

 Общински съвет-Садово  
Р  Е  Ш  И: 

                 

1. Дава съгласие за застрояване на пристройка към жилищна сграда в  
поземлен имот 811 на границата с поземлен имот 008089 общинска 
собственост. 

2. Упълномощава кмета на Община Садово да проведе процедура да се  
разреши изграждане на едноетажна пристройка към съществуващата 
жилищна сграда в поземлен имот 811 попадащ в урегулиран поземлен имот 
/УПИ/ ХІ-за транспортна инфраструктура в кв. 21 по плана на с. Поповица, 
община Садово на границата с поземлен имот 008098 – общинска собственост 
така както е показано в скицата предложение. 
 

 



          По т. 14 се извърши поименно гласуване. 
 

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 
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