
                                                                                       ПРЕПИС! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 603 

 

взето с Протокол № 52 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 28.05.2015 година 

 

 

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

актуализиране на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост за 2015 година на Община Садово” 

предвид следните мотиви: по-пълно обхващане на имотите, които се предвиждат 

за управление или разпореждане по съответния начин и промяна на финансовата 

част на програмата 

на основание: Чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Чл. 

21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет – Садово 
Р  Е  Ш  И: 

         І. Включва в раздел ІІІ „Описание на имотите, които Общината има 
намерение да предостави под наем” по населени места, както следва:           

№  
по ред 

                    Обект Площ/м2 Местонахождение 
 

 

      1                        2         3                    4 

 град   Садово   

    6. Едно помещение-изложение запад 12.50 кв.м. Бившата адм.сграда 

на Общината(стария 

съвет) І-ви етаж, 

източно изложение – 

УПИ І-Училище кв.27 

    7. Едно помещение-изложение запад 13.50 кв.м. Бившата адм.сграда 

на Общината(стария 

съвет) І-ви етаж, 

източно изложение – 

УПИ І-Училище кв.27 

 



         ІІ. Включва в раздел ІV „Имоти, които Община Садово има намерение 
да предложи за продажба” по населени места, както следва: 

№  
по 
ред 

№ и дата на акта     Описание на имота   Площ 
 

 

Очаквана 
цена при 
продажба 

    1              2                    3       4             5 

 гр. Садово    

    15. АЧОС № 10 от 

29.04.2005г. 

2626/4348 ид.ч. от ПИ 

№045017 в м.”Ярък тепе” 

по плана за земеразделяне 

на гр. Садово с НТП нива 

2.626 дка 2 000 лева 

 

         ІІІ. Изменя раздел ІІ – „Прогноза за очакваните приходи и необходими 

разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – 

общинска собственост”, буква „Б” „От разпореждане с имоти-общинска 

собственост” с прогнозен резултат в лева – 579 325 лева на 581 325 лева. 

 

          ІV. Изменя раздел ІІ – „Прогноза за очакваните приходи и необходими 

разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – 

общинска собственост”, буква „Б” „Всичко от разпореждане с имоти общинска 

собственост от 669 325 лева на 671 325 лева. 

 
          V. Допълва раздел VІІ „Описание на имотите, които Общината има 
намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване”: 
№  
по 
ред 

                    Обект Площ Местонахождение 
 

 

    1                        2         3                    4 

 село  Кочево   

1. Имот № 012060 с НТП-полски път 0.031 дка м. „Далгъна” по плана за 

земеразделяне на с.Кочево 

2. Имот № 012050 с НТП-полски път 1.040 дка м. „Далгъна” по плана за 

земеразделяне на с.Кочево 

3. Имот № 012052 с НТП-полски път 0.147 дка м. „Далгъна” по плана за 

земеразделяне на с.Кочево 

4. Имот № 012054 с НТП-полски път 0.111 дка м. „Далгъна” по плана за 

земеразделяне на с.Кочево 

5. Имот № 012056 с НТП-полски път 0.113 дка м. „Далгъна” по плана за 

земеразделяне на с.Кочево 

 
       Описаните имоти ще се придобият чрез покупка от собствениците. Същите са 

необходими за осигуряване на достъп (път) до изграждащата се пречиствателна 

станция в с. Кочево. 



       VІ. Изменя графата на раздел VІ „Описание на имотите, които Общината 
има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани и 
юридически лица”: 
№ по 
ред 

№ и дата на акта     Описание на имота   Площ 
 

 

Очаквана 
цена  

    1              2                    3       4             5 

 село Катуница    

    1. АПОС № 66 от 

03.11.2014г. 

Незастроен неурегулиран 

поземлен имот № 934 в 

кв. 86 

 178 кв.м.            - 

 
която следва да се чете: 
№ по  
ред 

№ и дата на акта     Описание на имота   Площ 
 

 

Очаквана 
цена  

    1              2                    3       4             5 

 село Катуница    

    1. АПОС № 66 от 

03.11.2014г. 

Незастроен неурегулиран 

поземлен имот № 934 в 

кв. 86 се заменя срещу 

180 кв.м. от УПИ І-219, 

223, 224 в м. „Бахчите” по 

плана за земеразделяне на 

с. Катуница 

 178 кв.м. 

 

 

 

 

 180 кв.м. 

           - 

 
         VІІ. Възлага на кмета на Общината изпълнението на актуализираната 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 

 

          По т. 5 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/                                               /Г. БУКОВ/ 
 


