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взето с Протокол № 26 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 15.10.2021 година 
 
 
 
          По т.17 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 
прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Общината“  
предвид следните мотиви: В УПИ IX-696, стопанска дейност в кв. 88 по ПУП на 
село Чешнегирово има изградена едноетажна масивна сграда – „хлебопекарна“- 
68% идеални части от сградата са собственост на Елинженеринг ЕООД, а 
останалите 32% идеални части са общинска собственост. Съсобственикът 
Елинженеринг ЕООД е поискал прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване 
на общинската част. Предвид това, че сградата като цяло е в лошо състояние, 
неизползвана от десетилетия, неподдържана, с изгнила покривна конструкция, 
много деформации, множество течове по сградата, е целесъобразно продажбата на 
общинската част от нея      и  
на основание: Чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и Чл. 36 ал.1 т. 2 от Закона за общинската собственост  
Общински съвет-Садово 

Р Е Ш И: 
 

1. Да се прекрати съсобствеността на едноетажна масивна сграда –  
„хлебопекарна“ със застроена площ от 240 кв.м., построена в урегулиран 
поземлен имот IX-696, стопанска дейност в кв. 88 по ПУП на село 
Чешнегирово с площ от 1335 кв.м. и граници: от две страни улица, УПИ I-697, 
стопанска дейност, УПИ III-695, УПИ VIII-693, като общинските 32 % идеални 
части от сградата се продадат на собственика на останалите 68 % идеални 
части – Елинженеринг ЕООД, ЕИК 115658400, за сумата от 5 100 лева, при 
данъчна оценка 3 049.70 лева. 

2. Възлага на кмета на Общината да подпише договор за покупко- 
продажба с Елинженеринг ЕООД, ЕИК 115658400 при условията на т. 1. 
 
 
          По т. 17 се извърши поименно гласуване. 
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