ОБЩИНСКИ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

СЪВЕТ

Р Е Ш Е Н И E
№ 585
взето с Протокол № 51 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 29.04.2015 година

По т. 10 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
актуализиране на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост за 2015 година на Община Садово”
предвид следните мотиви: за 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:
№
Обект
Площ/м2
Местонахождение
по ред
1
3.

2
село Болярци
Едно помещение със самостоятелен
вход от едноетажна масивна сграда,
Изложение изток-юг

3
12 кв.м.

4
УПИ І-Клуб в кв. 74
по ПУП на с. Болярци

ІІ. Включва в раздел ІV „Имоти, които Община Садово има намерение
да предложи за продажба” по населени места, както следва:
№
№ и дата на акта
Описание на имота
Площ
Очаквана
по
цена при
ред
продажба
1
2
3
4
5

3.

4.

14.

село Милево
АЧОС № 18 от
28.02.2005г.
АЧОС № 19 от
28.02.2005 г.
град Садово
АЧОС № 14 от
11.05.2009 г.

Незастроен урегулиран
875 кв.м.
поземлен имот ХІ-591 по
ПУП на с. Милево в кв. 59
Незастроен урегулиран
855 кв.м.
поземлен имот ХІІ-591 по
ПУП на с. Милево в кв. 59
Застоен УПИ ХІV-120,
общ. обслужващи
дейности в кв. 12

8 000 лева

8000 лева

374 кв.м. 4 000 лева

ІІІ. Включва в раздел ІV „Имоти, които Община Садово има намерение
да предложи за продажба” по населени места, както следва:
1. Поземлен имот № 000460 с площ 811.99 дка, в местност „Мандрата” по
плана за земеразделяне на село Катуница, с начин на трайно ползване –
унищожена нива за промишлени предприятия – частна държавна собственост –
безвъзмездно придобиване от държавата.
ІV. Изменя раздел ІІ – „Прогноза за очакваните приходи и необходими
разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти –
общинска собственост”, буква „Б” с прогнозен резултат в лева – 559 325 на
579 325 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 649 325 лева на 669 325 лева.
VІ. Изменя наименованието на раздел V от „Имоти, върху които
Община Садово има намерение да учреди ограничени вещни права, право на
строеж, пристрояване, надстрояване” на „Имоти, върху които Община
Садово има намерение да учреди ограничени вещни права, право на строеж,
пристрояване, надстрояване и ползване”
VІІ. Допълва раздел V „Имоти, върху които Община Садово има
намерение да уреди ограничени вещни права, право на строеж,
пристрояване, надстрояване и ползване” с
№
Обект
Площ/м2
Местонахождение
по
ред
1
2
3
4
село Катуница

1.

Имот № 000398 с начин на
трайно ползване – гора в
земеделска земя

127.526 дка

м. „Мандрата” по плана
за земеразделяне на
с. Катуница

VІІІ. Възлага на кмета на Общината изпълнението на актуализираната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
По т. 10 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 14
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 14
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/Д. ДИНКОВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Г. БУКОВ/

