ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 231
взето с Протокол № 20 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 12.05.2017 година

По т. 6 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост на територията на община Садово за 2017 година”
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
1
11.

12.

Обект
2

Площ
3

Местонахождение
4

град Садово
Едно помещение с полезна площ 57.5 кв.м. 57.5кв.м. УПИ ІІ-50 в кв. 1
от сграда-склад, построена в УПИ ІІ-50,
по плана на Стоп.
стоп.дейност кв. 1 по плана на Стопански
двор гр. Садово
двор гр. Садово
Едно помещение с полезна площ 48 кв.м.
48 кв.м. УПИ ІІ-50 в кв. 1
от сграда-склад, построена в УПИ ІІ-50,
по плана на Стоп.
стоп.дейност кв. 1 по плана на Стопански
двор гр. Садово
двор гр. Садово

ІІ. Включва в Раздел ІV „Имоти, които община Садово има намерение
да предложи за продажба” по населени места, както следва:
№ и дата на
Описание на имота
Площ
Очаквана
акта
цена
1
2
3
4
село Караджово
80 кв.м.
1 000 лв.
9.
АЧОС № 12 Едноетажна
№73
полумасивна
24.04.2017г. сграда (пенс. клуб), построена
в УПИ VІІ-295 в кв. 30
село Болярци
696 кв.м.
10 000 лв.
7.
АЧОС № 32 Дворно
№73 място, незастроено
10.06.2005г. представляващо УПИ VІ-124 в кв.
в кв.10 по ПУП на с.Болярци
ІІІ. Допълва раздел VІІ „Описание на имотите, които Общината има
намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване”
както следва:
№ по Населено
Описание на имота
Площ Начин на
ред място
придобиване
1
2
3
4
с.Чешнегирово

1.

Двуетажна масивна сграда,
построена в УПИ VІІІ-жил.
застрояване в кв. 58 – собств.
на МО

311 кв.м. Чл. 54 от ЗДС

гр. Садово
1.

Имот № 000044 с НТП.др.терен 19.175дка Чл. 54 от ЗДС
без определено стоп. предназначение-собственост на МО, ведно
със сградите и съоръженията в
него
Имот № 000054 с НТП-др.терен 14.015дка Чл. 54 от ЗДС
без определено стоп.предназначение-собственост на МО,ведно
със сградите и съоръженията в
него

2.

с. Богданица
1.

Имот № 000444 с НТП др.терен 12.999дка Чл. 54 от ЗДС
без определено стоп.предназначение-собственост на МО, ведно
със сградите и съоръженията в
него

с. Ахматово Имот № 000190 с НТП др.терен 10.259дка Чл. 54 от ЗДС
без определено стоп.предназначение-собственост на МО, ведно
със сградите и съоръженията в
него
1.
ІV. 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 – 553 055 лева на 567 055 лева.
V. 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 554 655 лева на 568 655 лева.
VІ. Възлага на кмета на Общината изпълнението на актуализираната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
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