
            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 
№ 278 

 
взето с Протокол № 26 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 15.10.2021 година 
 
 
 
          По т.7 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
дарение на общински сгради в полза на Районна потребителна кооперация 
„Наркооп“ гр. Садово“  
предвид следните мотиви: за едноетажна масивна сграда със застроена площ 110 
кв.м. – магазин и за едноетажна масивна сграда със застроена площ 32 кв.м. – склад, 
построени в общински имот, стопанска дейност в кв. 88 по ПУП на с. Чешнегирово 
има съставен акт за частна общинска собственост № 70 от 30.08.2021 г. Тези сгради 
са заведени като актив на кооперацията през 1968г., като за тях РПК „Наркооп“ не 
разполага с легитимен документ за собственост на сградите, поради което на 
основание Закона за собствеността Общината счита сградите за своя собственост, 
предвид че е собственик на поземления имот. РПК „Наркооп“ от години стопанисва 
сградите, ползва ги за своята дейност, която развива на територията на Общината, 
създава работни места и е заявила желание тези сгради да й бъдат дарени    и  
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл. 35 ал.5 от Закона за общинската собственост 
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 
         I. Да се извърши разпореждане с общинска частна собственост (акт за частна 
общинска собственост № 70 от 30.08.2021 година) чрез дарение, като на Районна 
потребителна кооперация „Наркооп“ град Садово с ЕИК 000435935 се дарят 
едноетажна масивна сграда със застроена площ 110 кв.м. – магазин и едноетажна 
масивна сграда със застроена площ 32 кв.м.–склад(бивши административна сграда 
и смесен магазин), построени в общински урегулиран поземлен имот I-697, 
стопанска дейност в кв. 88 по подробния устройствен план на село Чешнегирово, 
одобрен със Заповед № 15 от 20.03.1990 година. 
        II. Възлага на кмета на Община Садово да издаде заповед и подпише договор 
в изпълнение на т. I от това решение. 
 
 



           По т. 7 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   16 
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  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  1 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

      
 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 


