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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО 

          ПРЕПИС! 
 

РЕШЕНИЕ № 183 
 

по Протокол  № 18 / 27.05.2021 г. 
 

 

Относно: Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за 

застрояване  за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 57649.17.8 по кадастрална карта и 

кадастрален регистър на землище гр.Попово, с начин на трайно ползване/НТП/ - нива, 

м.“Гаговска“ и одобряване на задание.  
 

Общ брой общински съветници:  29 

Общ брой присъстващи съветници:  28  

 

Докладва: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 

На основание основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5, чл. 

124 б, ал. 1, чл. 12, ал. 3 от  Закона за устройство на територия и съгласно чл. 3, ал. 2 от 

Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи/ППЗОЗЗ/, във връзка с 

чл. 2, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи/ЗОЗЗ/, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

          1.Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ – план за 

застрояване/ПЗ/,  във връзка с отреждане на ПИ с идентификатор 57649.17.8 по КККР на 

землище гр.Попово, м.“Гаговска“ с НТП-нива – за „оранжерии и обслужващи стопански 

сгради и битови постройки“, без промяна на предназначението й, а при необходимост и 

парцеларен план за трасета на довеждащи инженерни мрежи. 

           2.Одобрява задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ. 

           3.Проектът да се изработи в обем и съдържание, съобразени с чл.108 от ЗУТ,Наредба 

№ 8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и в съответствие с 

техническото задание по чл.125 от ЗУТ. 

           4.Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ и всички специализирани 

законови и подзаконови актове(вкл. Необходимите съгласувания с контролните органи, 

експлоатационните дружества). 

          5.Изработването на ПУП-ПЗ да е за сметка на възложителя. 

          6.На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 

 

         Приложение: задание  по чл.125 от ЗУТ  и скица-предложение                       

 

 

 

Гласували:   за -  28   ;  против -  0  ;   въздържали се – 0 ; 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


