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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 76 

 
взето с Протокол № 10 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 28.05.2020 година 
 
 
 
            По т. 4 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост в с. 
Караджово 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: от настоящ УПИ II-86 ще се образуват два нови 
урегулирани поземлени имота, като към единия новообразуван се присъединят 50 
кв.м. от улица с осови точки 15-123. За да бъде одобрено предложеното изменение 
на ПУП-ПРЗ, следва да се подпише предварителен договор за прехвърляне на 
собственост по чл. 15 ал.3 от ЗУТ между собствениците на УПИ II-86 и Община 
Садово, с който договор страните се задължават да подпишат окончателен договор 
за прехвърляне собствеността върху общинските 50 кв.м. от настояща улица        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 Донка Рачева 
и Симона Иванова – собственици на УПИ II-86 в кв. 10 по плана на село Караджово 
за прехвърляне на собствеността върху общински 50 кв.м. от улица с осови точки 
15-123, които ще се включат към площта на новообразуван УПИ ХV-86 според 
проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и 
застрояване(ИПУП-ПРЗ) на УПИ II-86  в кв. 10 по плана на село Караджово, 
община Садово за образуване на нов УПИ II-86 и УПИ ХV-86, като собствеността 
на община Садово се продаде на купувачите за 1061 лева при данъчна оценка 119.70 
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 
50 кв.м. – част от улица с осови точки 15-123 в кв. 10 по ПУП на село Караджово 
се обяви от публична общинска в частна общинска собственост поради 
отпадналото му предназначение след одобряване на ИПУП-ПРЗ. 
 
 
           По т. 4 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/    
 

 

 


