ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

С Ъ В Е Т - ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 60
взето с Протокол № 5 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 26.02.2016 година

По т. 8 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
обявяване на имот(бивша адм. сграда, построена в УПИ І-училище кв. 27 по ПУП
на гр. Садово) от публична в частна общинска собственост поради отпаднало
предназначение по Чл. 3 ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)”
предвид следните мотиви:бившата административна сграда, построена в УПИ ІУчилище в кв. 27 е определена от ОбС-Садово за имот-публична общинска
собственост с Решение № 54/20.05.1998г. По онова време сградата се е ползвала
от Общината за нуждите на Общинска администрация, но сега постройката не се
ползва за тези цели и от години е загубила предназначението си да задоволява
трайно обществените потребности. Бившата административна сграда се намира в
централната част на гр. Садово, в добро състояние е като сграда, на първия етаж
има свободни помещения, които могат да се предоставят за офиси и др. Налице са
законови предпоставки имота да бъде обявен от публична в частна общинска
собственост
и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Чл. 6 ал.1 от Закона за общинската собственост
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
Общински съвет – Садово реши двуетажна масивна сграда(ГОНС) – бивша
административна сграда със застроена площ 167 кв.м., построена в застроен
урегулиран поземлен имот(УПИ) І-Училище в кв. 27 по Подробния устройствен
план на град Садово (Акт за публична общинска собственост № 19 от 17.06.2010
година), да отпадне от списъка-приложение № 1 към Решение № 54, взето с
Протокол № 3 от заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 20.05.1998
година, като я обявява от публична за частна общинска собственост поради
отпадналото й предназначение по чл. 3, ал.2, т. 3 от Закона за общинската
собственост.

По т. 8 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 16
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”
- 16
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
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