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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 224 

 
взето с Протокол № 23 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 17.06.2021 година 
 
 
 
           По т.8 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно отмяна 
на Решение №191, взето с Протокол №20 от заседание на ОбС-Садово, проведено 
на 23.03.2021 г. и учредяване на ограничено вещно право – безвъзмездно право на 
строеж върху общински УПИ II-параклис в кв. 87 по ПУП на с. Катуница на 
Църковно настоятелство „Свети Никола“ село Катуница“  
предвид следните мотиви: постъпило заявление от Председателя на Църковно 
настоятелство при храм „Свети Никола“ с. Катуница, с което уведомява, че е 
отпаднала нуждата за настоятелството да му бъде учредено право на ползване 
върху общински УПИ II-Параклис в кв. 87  по ПУП на с. Катуница за поставяне на 
монументално-декоративен елемент-параклис(така както е прието Решение № 191 
от 23.03.2021г.).Същевременно изразява молба да им бъде учредено безвъзмездно 
право на строеж за изграждане на параклис в УПИ II-Параклис в кв. 87  по ПУП на 
с. Катуница. Предназначението на имота по действащия план на село Катуница е 
за параклис. Разпоредбите на ЗОС дават възможност с решение на ОбС, без търг 
или конкурс, да се учреди безвъзмездно право на строеж върху общински имот в 
полза на религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за 
вероизповеданията, или на техни местни поделения       и 
на основание: Чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл.37 ал.6 т. 2 от Закона за общинската собственост 
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
1. Общински съвет-Садово отменя Решение № 191, взето с Протокол № 20 от  

заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 23.03.2021 година поради 
отпаднала нужда и по искане на Църковно настоятелство при храм Свети Никола 
село Катуница и  

2. Дава съгласие да се учреди върху общински УПИ II-Параклис в кв. 87 по  
ПУП на с. Катуница(АЧОС № 49/09.08.2017г.) с площ на УПИ II-Параклис 902 
кв.м., при граници: улица, УПИ I-Зеленина; улица, зелена площ, улица, 
безвъзмездно право на строеж за изграждане на едноетажна сграда – параклис, с 
площ на застройката 45 кв.м. съгласно приложена скица-виза, на Църковно 



настоятелство „Свети Никола“ с. Катуница с код по Регистър БУЛСТАТ 
177179809. 

3. Възлага на кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за  
учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот, посочен в т. 1, като определи 
условията на договора за учредяване право на строеж и ограниченията за 
суперфициара. Договорът да се подпише след като се представят от заявителите 
данни за получено благословение от епархийския митрополит и разрешение от 
епархийския съвет за подписването му. 
 
 
           По т. 8 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

      
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 

 

 


