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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 191 

 
взето с Протокол № 20 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 23.03.2021 година 
 
 
 
          По т.19 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
учредяване безвъзмездно право на ползване и съгласие за поставяне на 
преместваем обект“ 
предвид следните мотиви: изразена молба от Сдружение „Катуница-2011“ и 
председателя на Църковно настоятелство с. Катуница за разрешение за поставяне 
на преместваем обект-„Православен параклис“ и учредяване право на ползване с 
цел поставяне на монументално-декоративен елемент-параклис       и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл. 39 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 
21 ал. 3 от Закона за вероизповеданията, чл. 57 ал.1 и ал.3 от Закона устройство на 
територията 
Общински съвет-Садово 

Р Е Ш И: 
 

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на местно поделение на  
Българска православна църква, а именно на Църква „Свети Никола“ село 
Катуница с код по БУЛСТАТ 177179809, представлявана от отец Димитър 
Кирев – Председател на църковното настоятелство, върху имот – частна 
общинска собственост – УПИ II(втори)-параклис, с площ от 902 кв.м. и 
граници: УПИ I-озеленяване, улица, зелена площ, улица, в кв. 87(осемдесет и 
седми) по действащия подробен устройствен план на с. Катуница, община 
Садово, за срок от 10 години. 

2. След подписването на договор в изпълнение на т.1, изразяваме  
съгласие в имота да бъде поставен монументално-декоративен елемент-
параклис, според приложената схема за поставяне на преместваем обект. 

3. Възлага се изпълнението на това решение на компетентните лица, след  
като същото влезе в законна сила. 

4. Решението да се обяви на лицата по т. 3, на отец Димитър Кирев и на  
членовете на сдружение „Катуница-2011“. 
 



 
         По т. 19 се извърши поименно гласуване. 
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