ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 640
взето с Протокол № 54 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 04.08.2015 година

По т. 12 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
обявяване на имоти от публична в частна общинска собственост поради
отпадналото им предназначение по Чл. 3 ал.2 т. 3 от Закона за общинската
собственост (ЗОС)”
предвид следните мотиви: отпаднало предназначение на въпросните имоти да
задоволяват трайно обществените потребности на населението, налице са
предпоставки да бъдат обявени 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 застроен УПИ І-364 с площ от 820 кв.м.
в кв. 45 по Подробния устройствен план на село Богданица, ведно с
едноетажна масивна сграда (бивша здравна служба) със застроена площ от 66
кв.м. (АПОС № 72 от 27.04.2015 год.) и незастроен УПИ ХІ-364 с площ от 760
кв.м. (АПОС № 73 от 27.04.2015 год.) – двата имота съответстващи на УПИ І364 с площ от 1 572 кв.м. в кв. 45, ведно с изградената в имота едноетажна
масивна сграда – здравна служба със застроена площ от 66 кв.м. (Акт за
публична общинска собственост № 40 от 22.10.2012 год.) по отменения със
заповед № АБ-14 от 27.02.2015 год. Подробен устройствен план на село
Богданица, да отпаднат от списъка-приложение № 1 към Решение № 54,
взето с Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Садово, проведено
на 20.05.1998 година, като ги обявява от публична за частна общинска
собственост поради отпадналото им предназначение по Чл. 3 ал. 2 т. 3 от
Закона за общинската собственост.

По т. 12 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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