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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                               № 539 

 

взето с Протокол № 42 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 22.04.2019 година 

 

 

           По т. 13 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

изменение на Решение №522, взето с Протокол № 41 от заседание на Общински 

съвет-Садово, проведено на 29.03.2019 година” 

предвид следните мотиви: върнато от Областен управител на Област Пловдив за 

ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания Решение № 522, взето 

от ОбС-Садово на заседание, проведено на 29.03.2019г. Предвид разпоредбата на 

Чл.45 ал. 9 от ЗМСМА Решение № 522 може да бъде потвърдено, изменено или 

отменено       и 

на основание: Чл. 45 ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 
1. Общински съвет-Садово изменя своето Решение № 522, взето с  

Протокол № 41 от заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 
29.03.2019год. в частта му на: 
              1.1.Правните основания за приемането на акта  следва да се четат така: 

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

администрация, чл. 15 ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 41 ал. 2 

от Закона за общинската собственост” 

             1.2.Точка 1 от разпоредителната част на решението следва да се чете така: 

„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 Храм Света Петка село Караджово – собственик на УПИ ІІ-

църква в кв. 27 по плана на село Караджово за прехвърляне на собствеността 

върху общински незастроен поземлен имот № 500 с площ от 40 кв.м. при граници: 

улица, улица, УПИ ІІ-църква, във връзка с изменение на регулационна граница 

между двата имота по Проект за изменение на подробен устройствен план-план за 



регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) на УПИ ІІ-църква в кв. 27 по плана на село 

Караджово, община Садово за образуване на нов УПИ ІІ-237, църква, като 

собствеността на община Садово се прехвърли на Храм Света Петка село 

Караджово за пазарната цена от 781 лева без вкл. ДДС, която цена е определена 

по изготвената пазарна оценка и се приема за справедлива. Данъчната оценка на 

имота е 96.50 лева.” 

 

 
         По т. 13 се извърши поименно гласуване. 
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