
            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 
№ 134 

 
взето с Протокол № 15 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 04.12.2020 година 
 
 
            По т.9 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост в село 
Катуница по чл. 15 ал. 3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на 
територията(ЗУТ) с одобрена цена за продажбата“ 
предвид следните мотиви: във връзка с Решение № 81/30.06.2020г. на ОбС-Садово 
е изготвен и представен за разглеждане и одобряване ПУП-ПР на УПИ VIII-
стопанска дейност в кв. 35 по плана на с. Катуница, като целта е образуване на нов 
УПИ VIII-производствена и складова дейност. Съгласно внесения проект, към 
настоящия УПИ VIII-стопанска дейност се присъединяват 83 кв.м. от улица с о.т. 
270-98-96-97.  За да бъде одобрено предложеното изменение на ПУП-ПР, следва да 
се подпише предварителен договор между Стилумет ЕООД и община Садово за 
прехвърляне на собствеността върху общински 83 кв.м. от улица с осови точки 270-
98-96-97          и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл. 35 ал. 5 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 
15 ал.3 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 
(според приложения към решението проект на договор) с представляващия 
Стилумет ЕООД, ЕИК: 202305604 – собственик на УПИ VIII-стопанска дейност в 
кв. 35 по плана на село Катуница за прехвърляне на собствеността върху общински 
83 кв.м. от улица с осови точки 270-98-96-97, които ще се включат към площта на 
новообразуван УПИ VIII-производствена и складова дейност в кв. 35 по плана на 
село Катуница, според проекта за изменение на подробен устройствен план-план 
за регулация(ИПУП-ПР) на УПИ VIII-стопанска дейност в кв. 35 по плана на село 
Катуница, община Садово за образуване на нов УПИ VIII-производствена и 
складова дейност в кв. 35 по плана на село Катуница, като собствеността на община 
Садово се продаде на купувача за 2 033 лева при данъчна оценка 391.60 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 новообразуван имот с площ от 
83 кв.м. от улица с осови точки 270-98-96-97 в кв. 35 по ПУП на село Катуница се 
обяви от публична общинска в частна общинска собственост поради отпадналото 
му предназначение след одобряване на ИПУП-ПР. 
 
         По т. 9 се извърши поименно гласуване. 
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