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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 
                                                № 382 

 

взето с Протокол № 29 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 02.04.2018 година 

  

 

 

            По т. 16 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

съгласие за промяна на границите между урегулирани поземлени имоти”                                                                                      
предвид следните мотиви: постъпило искане от „ЕЛИТ – 2095” ЕООД 

придружено от скица-предложение за изменение на плана, според която 

желанието на заявителя е да се изменят границите между урегулираните 

поземлени имоти – собственост на „ЕЛИТ-2095” ЕООД , като част от общинския 

имот с идентификатор 04594.85.134 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Богданица се включи в новообразуван УПИ І-85.120, 85.121, 

85.122, 85.123, 85.134 в новообразуван квартал 1     и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 
1. Като собственик на поземлен имот с идентификатор 04594.85.134 по  

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Богданица, община Садово, 

Общински съвет-Садово заявява своето съгласие, границите между общинския 

поземлен имот и урегулирани поземлени имоти І-21, стопанска дейност 

(Поземлен имот с идентификатор 04594.85.121 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Богданица, община Садово), ІІ-22, стопанска 

дейност (Поземлен имот с идентификатор 04594.85.122 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Богданица, община Садово) в квартал 7 и  І-20, 23, 

стопанска дейност (поземлени имоти с идентификатори 04594.85.120 и 

04594.85.123 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Богданица, 

община Садово) в кв. 1 по плана на Стопански двор с. Богданица, община Садово 

– собственост на „ЕЛИТ-2095” ЕООД, да се променят с план за регулация след 

подписването на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ, така както е 

посочено в приложената към решението скица-предложение. 

 



2. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите процедурни  

действия във връзка с изпълнението на т. 1. 

 
 
            По т. 16 се извърши поименно гласуване. 
                                                                                        

 
 
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”      -   14 

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   1 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 

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

 

 

 


