
                                                                                       ПРЕПИС! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 625 

 

взето с Протокол № 53 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 30.06.2015 година 

  

 

          По т. 11 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

одобряване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване 

(ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 007017, местност „Гюмюшевото” землището 

на с. Чешнегирово, община Садово – собственост на „Надин-2007” ЕООД във 

връзка с промяна предназначението на имота по реда на ЗОЗЗ от нива за Тир-

паркинг със сервиз, складове и административна сграда”                                                                                

на основание: Чл. 21 ал.1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Чл. 129 ал.1(изм.от 26.11.2012год.) от Закона за устройство на 

територията във връзка с § 124 от ПЗР на ЗИДЗУТ(в сила от 26.11.2012год.) 

Общински съвет – Садово 
Р  Е  Ш  И: 

1. Одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и  
застрояване на поземлен имот 007017, м. „Гюмюшевото” в землището на с. 
Чешнегирово, община Садово – собственост на „Надин-2007” ЕООД с ЕИК 
по Закона за Търговския регистър 160098575 във връзка с промяна 
предназначението на имота по реда на ЗОЗЗ от нива за Тир-паркинг със 
сервиз, складове и административна сграда. 

2. Решението да се обнародва в Държавен вестник, като може да бъде  
обжалвано от заинтересованите лица по реда на Чл. 215 от Закона за 
устройство на територията пред Административен съд Пловдив, в 30-дневен 
срок от обнародването му. 
          Жалбите се подават чрез Общински съвет Садово до Административен 
съд Пловдив по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 
 
           По т. 11  се извърши поименно гласуване. 
 

 



БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   12 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    12 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 

 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК:   /п/ 
                                  /Д. ДИНКОВА/                                               /Г. БУКОВ/ 
 

 

 


