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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 
                                                 № 484 

 

взето с Протокол № 38 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 21.01.2019 година 

 

 

            По т. 7 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл. 15 ал. 

3, във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с одобрена цена 

за продажбата” 

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

администрация, Чл. 35 ал.4 т. 2, Чл. 41 ал.2 от Закона за общинската собственост, 

Чл. 93 ал.3 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, собственост на Община Садово, област Пловдив, във 

връзка с чл. 15 ал.3 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

           

1. Общински съвет-Садово дава съгласие кметът на Общината да подпише  

предварителен договор по чл. 15 ал.5 от Закона за устройство на 

територията(според приложения към решението проект на договор) с ЕЛИТ – 

2095 ЕООД, с ЕИК по ЗТР 202580664-собственик на поземлени имоти с 

идентификатори 04594.85.120, 04594.85.121, 04594.85.122 и 04594.85.123 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на Богданица, община Садово, 

одобрени със заповед № РД-18-338 от 13.09.2017год. на Изпълнителния директор 

на АГКК, за прехвърляне собствеността на част от общински имот с 

идентификатор 04594.85.134 с площ на частта 400.10 кв.м., НТП-местен път , при 

граници: поземлени имоти с идентификатори 04594.85.120, 04594.85.121, 

04594.85.122, 04594.85.123, 04594.85.36 и новообразуван04594.85.139 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на Богданица, община Садово, във 

връзка с изменение на регулационните граници между имотите на ЕЛИТ-2095 

ЕООД и общински имот с идентификатор 04594.85.134, така че да се образува нов 

УПИ І-85.140, складови дейности в новообразуван квартал 1(който ще 

съответства на нов имот с идентификатор 04594.85.140). 

          Приема за справедлива определената пазарна оценка за частта от общински 

имот 04594.85.134, а именно 7 043 лева, като я определя за продажна цена на 



частта, при данъчна оценка в размер на 556,14 лева(изчислена пропорционално по 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6613016883). 

2. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите процедурни  

действия в изпълнение на т. 1, както и да подпише окончателен договор при 

влязло в сила решение на Общински съвет-Садово, с което се обявява имот 

04594.85.134 от публична общинска в частна общинска собственост поради 

отпаднало предназначение, след одобряване на ИПУП-ПР(според приложения 

проект) и заплащане цената на имота. 

 

 

          По т. 7 се извърши поименно гласуване. 
 
 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   14 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”      -   14 

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 
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