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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 606 

 

взето с Протокол № 52 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 28.05.2015 година 

 

 

            По т. 8 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост чрез замяна 

по Чл. 15 ал.3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с 

одобрена цена на заменените имоти” 

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

администрация, Чл. 40 ал.2 т. 3 и 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 и Чл. 134 ал.2 т. 6 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 с представляващия „Булгар лук” ООД с ЕИК по ЗТР 115562359 – 

собственик на УПИ І-219, 223, 224 – за хранително-вкусовата промишленост, 

местност Бахчите по плана на село Катуница за прехвърляне на собствеността 

чрез замяна на общински неурегулиран незастроен поземлен имот № 934 в кв. 86 

по подробния устройствен план на село Катуница, с площ от 178 кв.м. и граници 

на имота: улица, улица, УПИ І-219, 223, 224 – за хранително-вкусовата 

промишленост, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 66 

от 03.11.2014 год., с 180 кв.м. от УПИ І-219, 223, 224 – за хранително-вкусовата 

промишленост, попадащи в новообразувана улица с осови точки 19-19а-19б-19в, 

във връзка с изменение на регулационна граница между двата имота и улица 

Оборище по Проект за изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) на УПИ І-219, 223, 224 – за хранително-

вкусовата промишленост, местност Бахчите по плана на село Катуница и 

образуването на нов УПИ І-219, 223, 224, 934 – за хранително-вкусовата 

промишленост и нова улица с осови точки 19-19а-19б-19в, като приема за 



справедлива изготвената експертна пазарна оценка за ПИ № 934 в размер на 3053 

лева и за справедлива изготвената експертна пазарна оценка на 180 кв.м. от УПИ 

І-219, 223, 224 – за хранително-вкусовата промишленост в размер на 3087 лева, 

като одобрява замяната да бъде извършена без доплащане при цена от 3053 лева 

за ПИ 934 и при цена от 3087 лева за частта от УПИ І-219, 223, 224 – за 

хранително-вкусовата промишленост, при данъчна оценка на ПИ 934 в размер на 

732.50 лева. 

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 ПИ № 934 

от публична общинска в частна общинска собственост поради отпаднало 

предназначение, след одобряване на ИПУП-ПРЗ. 

 

            

           По т. 8 се извърши поименно гласуване. 
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