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       Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                           № 87 

взето с Протокол № 7 от извънредно заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 15.04.2016 година 

 

 

           По т. 1 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:  Съгласно разпоредбата на § 10 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното 

образование заварените към 01.08.2016г. професионални гимназии, финансирани 

от Министерство на земеделието и храните, стават общински. Тази промяна 

засяга съществуващата в гр. Садово Селскостопанска гимназия, която е 

професионална и се финансира от Министерство на земеделието и храните.  

Необходимо е да се започне процедура по чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно 

придобиване от Общината на имотите-държавна собственост, които са 

предоставени за ползване на гимназията. Общината има сили и ресурс да ги 

стопанисва, по няколко оперативни програми Общината е бенефициент на 

помощи и би могла да кандидатства за средства за подновяване и модернизация 

на сградния фонд на гимназията     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: 

 

1. Дава съгласие да се започне процедура по безвъзмездно придобиване  

в собственост от община Садово върху имотите – държавна собственост, които са 

предоставени и/или се ползват от Селскостопанска гимназия Садово, ЕИК по 

Закона за Регистър БУЛСТАТ 115567655. 

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

придобиване на собствеността на 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. 

 

 



            По т. 1  се извърши поименно гласуване. 
 
 

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