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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                 № 458 

 

взето с Протокол № 36 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 09.11.2018 година 

  

 

 

           По т. 6 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

предоставяне безвъзмездно за управление на общинска собственост  при 

условията на чл. 12 ал.3 от Закона за общинската собственост” 

предвид следните мотиви: въпросните земя и сгради отдавна и към настоящия 

момент се ползват от териториалната структура на МВР, Областно управление 

„Пожарна безопасност и защита на населението” чрез Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението” Садово за изпълнение на вменените им по 

закон дейности. Същите не са необходими за нуждите на органите на Общината 

или на звената на общинска бюджетна издръжка           и  

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

администрация, Чл. 8 ал.1, Чл. 12 ал.3 от Закона за общинската собственост 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 

1. Да се предостави безвъзмездно за управление на териториална структура  

на министерство на вътрешните работи, а именно на Областно управление „ 

Пожарна безопасност и защита на населението” Пловдив с ЕИК по Регистър 

БУЛСТАТ 129010400 за нуждите на Районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението” Садово, общинска частна собственост, представляваща 

застроен урегулиран поземлен имот № ХІІІ-ППО в кв. 30 по Подробния 

устройствен план на град Садово с площ на имота 1619 кв.м., ведно с 

постройките: административна сграда и склад със застроена площ от 150 кв.м., 

гараж със застроена площ от 95 кв.м., склад и гараж със застроена площ от 65 

кв.м., склад със застроена площ от 44 кв.м. и тоалетни със застроена площ от 11 

кв.м., при граници на имота: улица, УПИ Х-467, ХІІ-бензиностанция и ХІV-

ветеринарна лечебница, за срок от 5 години. 

2. Възлага на кмета на Общината изпълнението на това решение, като  

сключи договор с Областно управление „Пожарна безопасност и защита на 

населението” Пловдив за уреждане правата и задълженията на страните. 



 

 

           По т. 6 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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