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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 260 

 

взето с Протокол № 21 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 19.06.2017 година 

  

 

            По т. 11 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти – държавна 

собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост” 

предвид следните мотиви: през 2002 г. е закрита „Авиобаза” с. Чешнегирово и в 

момента по-голяма част от имотите, които попадат на територията на „Авиобазата” 

не се ползват и вероятно са с отпаднала необходимост за нуждите на 

Министерството на отбраната. Описаните поземлени имоти могат да се ползват за 

нуждите на Общината, а евентуалното придобиване на двуетажната жилищна 

сграда ще удовлетвори отчасти възникналите нужди от общински жилища     и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Чл. 8 ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с 

процедурите по реда на Чл. 54 от Закона за държавната собственост 

 Общински съвет-Садово  
Р  Е  Ш  И: 

                 

          І. Дава съгласие да се започне процедура по безвъзмездно придобиване в 

собственост от Община Садово върху имотите – държавна собственост, както 

следва: 

          А.Двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 311 кв.м., 
построена в УПИ VІІІ-жил. застрояване в кв. 58 по ПУП на с. Чешнегирово. 
          Б. Поземлен имот № 000044, ведно със сградите и съоръженията, с НТП 
„Друг терен без определено стопанско предназначение” с площ 19.175 дка в 
землището на гр. Садово. 
          В. Поземлен имот № 000054, ведно със сградите и съоръженията в него, 
с НТП „Друг терен без определено стопанско предназначение” с площ 14.015 
дка в землището на гр. Садово. 
          Г. Поземлен имот № 000444, ведно със сградите и съоръженията в него, 
с НТП „Друг терен без определено стопанско предназначение” с площ 12.999 
дка в землището на с. Богданица. 



          Д. Поземлен имот № 000190, ведно със сградите и съоръженията в него, 
с НТП „Друг терен без определено стопанско предназначение” с площ 12.999 
дка в землището на с. Ахматово. 
 

          2. Възлага на кмета на Община Садово да внесе искане за безвъзмездно 

придобиване на собствеността върху имотите, определени в т. 1 от решението, по 

реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост чрез Областния управител на 

област с административен център Пловдив до Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството за решение от Министерски съвет и Министерство 

на отбраната. 

 

 

          По т. 11 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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