
            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 
№ 282 

 
взето с Протокол № 26 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 15.10.2021 година 
 
 
 
          По т.11 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
отдаване под наем на общински имот по реда на чл. 14, ал. 6, изречение второ от 
Закона за общинската собственост(ЗОС)“  
предвид следните мотиви: в изпълнение на проект „Рехабилитация и 
реконструкция на улична мрежа на територията на община Садово“ е подписан 
договор за възлагане на СМР. Същите дейности са започнали през м. септември 
тази година, като на строителя е необходима временна площадка за депониране на 
строителни отпадъци за времето на строителните дейности, които трябва да 
приключат не по-късно от 16.01.2022 г.         и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл. 14 ал. 6  изречение второ   от  Закона за общинската собственост 
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

        Общински съвет-Садово дава своето съгласие кметът на Общината да 
подпише договор за наем с Ди Ес Ви Груп ЕООД, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ 201802770 
– изпълнител на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа 
на територията на Община Садово“ за ползването на общинска частна собственост 
– имот с идентификатор 57621.8.87 по КК и КР на село Поповица(съответстващ на 
имот № 008087, в местността Ада-Олу-Запад по плана за земеразделяне) с площ от 
73.581 дка с НТП – Депо за битови отпадъци(сметище), за временно депониране на 
строителни отпадъци и спомагателна площадка, до приключване на строително-
монтажните работи на обекта, срещу заплащане на месечен наем от 500 лева. След 
приключване на СМР, временно депонираните строителни отпадъци да се извозят 
от строителя до депо за строителни отпадъци, като към подписването на Акт обр. 
15 за обекта, общинският имот да е в същия вид, в който се отдава под наем. 

 
 
           По т. 11 се извърши поименно гласуване. 
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