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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 453 

 
взето с Протокол № 41 от извънредно заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 04.10.2022 година 
 
 
           По т. 3 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
изменение на Решение№ 443 и на Решение № 444, взети с Протокол № 39 от 
12.09.2022 година на Общински съвет Садово“ 
предвид следните мотиви: Решения №№ 443 и 444, взети от ОбС-Садово на 
заседание, проведено на 12.09.2022 г. са върнати от Областен управител на област 
Пловдив за ново обсъждане като незаконосъобразни. Мотивът на г-н Стоев е, че 
липсват основания да се счита че изградените сгради в общинските поземлени 
имоти са законно построени, респективно приравнени към „законен строеж“ така 
че да се приложи редът за разпореждане с общинските имоти по чл. 35 ал.3 от 
Закона за общинската собственост. Предвид тезата на Областния управител е 
необходимо Решения №№ 443 и 444 да бъдат изменени, като мотивите към 
решенията да бъдат допълнени за наличието на Удостоверения по § 6 от ПЗР на 
Наредба № 2 от 31.07.2003г. за сградите в двата имота, издадени от главния 
архитект на Общината      и  
на основание: Чл.45 ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с върнати за ново обсъждане актове от Областен 
управител на област Пловдив 
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Изменя се Решение № 443, взето с Протокол № 39 от заседание на  
Общински съвет-Садово, проведено на 12.09.2022 година като към мотивите на 
решението се добавя текст: „За сградата в имота има издадено Удостоверение по § 
6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти, издадено от главния архитект на община Садово и което 
предлагам за Ваша информация“; 
 

2. Изменя се Решение № 444, взето с Протокол № 39 от заседание на  



Общински съвет-Садово, проведено на 12.09.2022 година като към мотивите на 
решението се добавя текст: „За сградите в имота има издадено Удостоверение по § 
6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти, издадено от главния архитект на община Садово и което 
предлагам за Ваша информация“. 
 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 


