ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 424
взето с Протокол № 32 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 20.08.2018 година

По т. 8 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
предоставяне безвъзмездно за управление на общинска недвижима собственост на
Професионална селскостопанска гимназия Садово”
предвид следните мотиви: Професионална селскостопанска гимназия Садово е
общинско училище от 01.08.2016 година. Докато гимназията е била финансирана от
Министерството на земеделието, храните и горите, е ползвала определени държавни
имоти за своята образователна дейност. Част от тези държавни имоти, общината ги
придоби безвъзмездно в собственост по общия ред на чл. 54 от Закона за държавната
собственост като страна по договор от 24.11.2017 година за безвъзмездно прехвърляне
в собственост на недвижими имоти – частна държавна собственост.
Директорът на гимназията е изразил желание да им бъдат предоставени
безвъзмездно за управление тези имоти, без които те не могат да осъществяват своята
образователна дейност или биха я осъществявали със затруднения. В тази връзка е
целесъобразно имотите, които са се ползвали от гимназията, а част от тях и сега се
ползват, да бъдат предоставени безвъзмездно на гимназията за управление, за срок от
10 години
и
на основание: чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната във
връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
I.Да се предоставят безвъзмездно за управление на общинска Професионална
селскостопанска гимназия Садово, ЕИК по Закона за Регистър БУЛСТАТ 115567655 за
срок от 10 години, следните общински имоти:
1. Урегулиран поземлен имот XXII-ССТ (двадесет и две римско тире ССТ), кв.54
(петдесет и четвърти), с площ 63 518 (шестдесет и три хиляди петстотин и
осемнадесет) кв.м., находящ се в гр. Садово, община Садово, oбласт Пловдив, по ПУП
на гр. Садово, одобрен със заповед №6/1993 г. на Кмета на общината, ведно с
построените в имота сгради:

• Двуетажна масивна сграда (физкултурен салон), със ЗП от 521 (петстотин
двадесет и един) кв.м.;
• Двуетажна стоманобетонна сграда – ССТ „Ал. Стамболийски“ (учебна
сграда), със ЗП от 2126 (две хиляди сто двадесет и шест) кв.м.;
• Масивна сграда (склад), със ЗП от 8 (осем) кв.м.;
• Двуетажна стоманобетонна сграда – училище (административна сграда), със
ЗП от 570 (петстотин и седемдесет) кв.м.;
• Масивна стоманобетонна сграда (библиотека), със ЗП от 70 (седемдесет) кв.м.;
• Четириетажна стоманобетонна сграда – общежитие на ССТ „Ал.
Стамболийски“, със ЗП от 894 (осемстотин деветдесет и четири) кв.м.;
• Оранжерия (оранжерии стъклени), със ЗП от 310 (триста и десет) кв.м;
• Масивна сграда (ремонтна работилница), със ЗП от 336 (триста тридесет и шест)
кв.м.;
• Масивна сграда (помпена станция), със ЗП от 7 (седем) кв.м.;
• Масивна сграда (склад), със ЗП от 291 (двеста деветдесет и един) кв.м,;
• Масивна сграда – ИИРР (склад), със ЗП от 413 (четиристотин и тринадесет)
кв.м;
• Масивна сграда (хангар), със ЗП от 62 (шестдесет и два) кв.м.,;
• Масивна сграда (гаражни клетки), със ЗП от 96 (деветдесет и шест) кв.м.,
при граници на имота: улица, УПИ I-860, УПИ III-860, УПИ IV-613, УПИ V-870,
УПИ VI-614, УПИ VII-615, УПИ VIII-616, УПИ IX-617, УПИ X-618, УПИ XI-758,
УПИ XII-759, УПИ XIII-865, УПИ XIV-760, УПИ XV-866, УПИ XVI-761, УПИ XVII762, УП И XVIII-763, УПИ XXI-766, улица, край на регулация.
2. Урегулиран поземлен имот XV-общ. обслужващи дейности (петнадесет
римско тире общ. обслужващи дейности), кв.13 (тринадесети), с площ 3158 (три
хиляди сто петдесет и осем) кв.м., находящ се в гр.Садово, община Садово, oбласт
Пловдив, по ПУП на гр. Садово, одобрен със заповед №6/1993 г. на Кмета на
общината ведно с построените в имота сгради:
• Масивна жилищна сграда, със ЗП от 372 (триста седемдесет и два) кв.м.;
• Масивна жилищна сграда, със ЗП от 179 (сто седемдесет и девет) кв.м.
при граници на имота:УПИ III- производствени дейности , УПИ XVI-ТП, улица,
УПИ XVII-общ. обслужващи дейности, УПИ XVIII-общ. обслужващи дейности, УПИ
V-кооп. жил. стр-во.
3. Урегулиран поземлен имот VI-000405 (шест римско тире нула, нула, нула,
четири, нула, пет) – стопанска дейност, кв.15А (петнадесет буква А), с площ 540
(петстотин и четиридесет) кв.м., находящ се в гр.Садово, община Садово, oбласт
Пловдив, по ПУП на гр. Садово, одобрен със заповед №6/1993 г. на Кмета на
общината, ведно с построените в имота сгради:
• Паянтова жилищна сграда, със ЗП от 48 (четиридесет и осем) кв.м.;
• Паянтова селскостопанска сграда, със ЗП от 12 (дванадесет) кв.м.,
при граници на имота: УПИ II-000393 – стоп. и обслужващи дейности, улица,
УПИ V-000405.000369 - стоп. дейност.

4. Урегулиран поземлен имот VI-345 (шест римско тире триста четиридесет и
пет), кв. 41 (четиридесет и първи), с площ 21 917 (двадесет и една хиляди деветстотин
и седемнадесет) кв.м., находящ се в село Катуница, община Садово oбласт Пловдив, по
плана, одобрен със заповед №291/21.05.1973г. и заповед №АБ-18/17.02.2014г. на
Кмета на община Садово, ведно с построените в имота сгради:
• Масивна сграда (столова с кухня и гаражи), със ЗП от 954 (деветстотин петдесет
и четири) кв.м.;
• Двуетажна масивна сграда (учебна сграда), със ЗП от 742 (седемстотин
четиридесет и два) кв.м;
• Двуетажна масивна жилищна сграда (общежитие), със ЗП от 333 (триста
тридесет и три) кв.м.;
• Масивна сграда, със застроена площ 4 (четири) кв.м. (помпена станция);
• Масивна сграда, със застроена площ 8 (осем) кв.м. (помпена станция);
• Навес с три оградни стени, със ЗП от 720 (седемстотин и двадесет) кв.м. (навес
„Славейново“),
при граници на имота: Улица, УПИ XI-343, УПИ I-344, УПИ II-415, УПИ III- 416,
УПИ V-418, улица, УПИ VII-346, черква, УПИ IX-347, 864, улица, улица.
II. Възлага се на кмета на общината изпълнение на това решение, като издаде
заповед и сключи договор, с който да определи правата и задълженията на двете
страни.
По т. 8 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
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