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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 
                                               № 515 

 

взето с Протокол № 41 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 29.03.2019 година 

 

 

 
           По т.5 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 
съгласие за включване на имоти общинска собственост в урегулиран поземлен 
имот VІ-741 в кв. 84 по плана на с. Катуница, община Садово, собственост на 
„УШЕВ  ТРЕЙД” ЕООД” 
предвид следните мотиви: постъпило искане за изработване на ПУП на УПИ VІ-
741, ПИ 870-частна общинска собственост и част от улица с осови точки 241-242 
кв. 84 по плана на с. Катуница. За да се издаде заповед, с която да се разреши 
изготвяне на проект за ИПУП на част от кв. 84 по плана на с. Катуница, съгласно 
който да се образува нов УПИ е необходимо Общинския съвет да даде съгласие за 
включване на имотите общинска собственост в новообразуван УПИ VІ-741        и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 
Общински съвет-Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Като собственик на поземлен имот 870-частна общинска собственост и  
част от улица с осови точки 241-242 в кв. 84 по плана на с. Катуница, Общински 
съвет-Садово заявява своето съгласие, поземлен имот 870-частна общинска 
собственост и част от улица с осови точки 241-242 да бъдат включени в 
новообразуван УПИ VІ-741, така както е посочено в приложената към искането 
скица-предложение. 

2. Възлага на кмета на Община Садово да извърши необходимите  
процедурни действия относно издаването на заповед за разрешаване на исканото 
изменение на част от кв. 84 по плана на с. Катуница. 
 

 



           По т. 5 се извърши поименно гласуване. 

 
 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   13 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”      -   13 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 
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