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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                 № 457 

 

взето с Протокол № 36 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 09.11.2018 година 

  

 

 

           По т. 5 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

подписване на предварителен  договор за прехвърляне на общинска собственост в 

село Болярци по чл. 15 ал.3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) с одобрена цена за продажбата” 

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

администрация, Чл. 35 ал.4 т. 2 и Чл. 41 ал.2 от Закона за общинската собственост; 

Чл. 93 ал.3 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, собственост на Община Садово, област Пловдив, 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 кмета 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 Виктория 

Минчева Беширова – собственик на УПИ Х-927 в кв. 34 по ПУП на село Болярци, 

за прехвърляне на собствеността върху част от общински УПИ ІІ-Здравна служба 

(АЧОС № 42 от22.10.2012г.) с площ на частта 178 кв.м. във връзка с изменение на 

регулационните граници между УПИ Х-927 и общински УПИ ІІ-Здравна служба в 

кв. 34 по ПУП на село Болярци, така че да се образува нов УПИ ІІ-Здравна служба 

и нов УПИ Х-927, жилищно застрояване. Приема за справедлива определената 

пазарна оценка за 178 кв.м. от УПИ ІІ-Здравна служба, а именно 2 364 лева без 

вкл. ДДС, като я определя за продажна цена на частта от имота, при данъчна 

оценка 923.29 лева. Данък добавена стойност се начислява отделно. 

2. Възлага на кмета на Общината да подпише предварителен и след  

влизане в сила на новия план за регулация – окончателен договор за прехвърляне 

собствеността на 178 кв.м. от общински УПИ ІІ-Здравна служба в кв. 34 по ПУП 

на село Болярци, при условията на т. 1. 

 



           По т. 5 се извърши поименно гласуване. 
      
 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”      -   15 

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 
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