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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 380 

 

взето с Протокол № 29 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 02.04.2018 година 

  

 

 

            По т. 14 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

разпореждане с общинска частна собственост чрез дарението й на физическо 

лице”                                 
предвид следните мотиви: Община Садово е собственик на двуетажна 

полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 67 кв.м., едноетажна 

полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 33 кв.м., полумасивен гараж 

със застроена площ от 23 кв.м. – всичките построени в общински ПИ № 026050, 

м. „Горна вада” с площ от 1.812 дка. Настоящият обитател на къщата Иван 

Димитров Димитров е подал молба, в която твърди, че неговият баща е построил 

къщата и останалите постройки през 1968г., цял живот живее там, не притежава 

друг жилищен имот. Опитите на г-н Димитров да докаже своите права върху 

построената от неговия баща къща и другите постройки, в това число – по 

давностно владение се оказват неуспешни.  Предвид, че са изчерпани всички 

други варианти за решаване на въпроса от гледна точка на социална 

справедливост, зачитане на дом, семейство и създадена общност е целесъобразно 

построените от бащата на заявителя постройки-общинска собственост, да му 

бъдат дарени         и                                       
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Чл. 8 ал.1, Чл. 35 ал.5 от Закона за общинската собственост и Чл. 

72 ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, собственост на Община Садово, област Пловдив 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 
           І. Да се извърши разпореждане с общинска частна собственост чрез 

дарение, като на Иван Димитров Димитров с ЕГН: 6408024386 се дари следната 

частна общинска собственост: двуетажна полумасивна жилищна сграда със 

застроена площ от 67 кв.м., едноетажна полумасивна жилищна сграда със 

застроена площ от 33 кв.м., полумасивен гараж със застроена площ от 23 кв.м. – 



всичките построени в общински поземлен имот № 026050, местност „Горна вада” 

с площ от 1.812 дка и граници: имот № 026070, имот № 026057, имот № 028023 и 

имот № 026054.  

           ІІ. Възлага на кмета на Община Садово да издаде заповед и подпише 

договор в изпълнение на т. І от това решение.                                                                                             

 
 
По т. 14 се извърши поименно гласуване. 
 
 
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”      -   15 

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 
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