
                                                                                       ПРЕПИС! 
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 
                                                № 360 

 

взето с Протокол № 28 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 26.02.2018 година 

  

 

           По т. 11 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

прилагане на § 17 от ЗУТ(ДВ бр. 1 от 02.01.2001г.) за съществуващ временен 

обект, изграден по реда на отменения чл. 120, ал.4 от ППЗТСУ на територията на 

град Садово” 

предвид следните мотиви: В площадното пространство между о.т. 159-190-189 

на улица „Дружба” срещу ж.п. гарата на гр. Садово, е поставен павилион за 

продажба на кафе и закуски като обект по реда на отменения чл. 120 ал.4 от 

ППЗТСУ. Същият обект е единствен такъв в района на гарата и автобусната 

спирка, поради което е целесъобразно неговото запазване до реализиране на 

предвижданията по подробния устройствен план на гр. Садово.  Собственика на 

павилиона е подал молба да му бъде предоставен общинския терен, върху който е 

поставен описания по-горе павилион       и 

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

администрация във връзка с § 17 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 

1. Разрешава гореописания обект, отговарящ на изискванията на § 17 ал.1 от  

ЗУТ, който е строеж с временен устройствен статут, а именно павилион за 

продажба на кафе и закуски тип „Каравана”, поставен върху терен, общинска 

собственост, намиращ се на площадното пространство между о.т. 159-190-189, на 

улица „Дружба”, пред кв. 36 срещу ж.п. гарата, да се запази до реализиране на 

предвиждания на подробния устройствен план на гр. Садово. 

2. Възлага на кмета на Община Садово да подпише договор за наем със  

собственика на павилиона, с наемна цена 75.00 (седемдесет и пет) лева месечно, 

със срок на действие на договора – 3 (три) години. 

3. Да се разпише клауза в договора за наем, че същият може да се прекрати  

от кмета на Общината предсрочно при възникване на инвестиционна инициатива 

за реализиране на предвиждания на подробния устройствен план, като 

временният строеж се премахва със заповед на кмета на Общината. 

 
 



           По т. 11  се извърши поименно гласуване. 
 
 
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   16 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    16 

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

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

 


