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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 330 

 

взето с Протокол № 26 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 13.12.2017 година 

  

 

 

           По т. 4 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

съгласие за ползване на общински имоти срещу обезщетение” 

предвид следните мотиви: Срокът на подписаните през 2013г. договори за 

отдаване под наем на общински пасища и мери на животновъди изтича през месец 

май 2018г. Предвид регламентираните в ЗСПЗЗ срокове за разпределение на 

свободните пасища, се оказва, че тези пасища, за които са подписани договори за 

наем през 2013г., ще могат да се включат в решение на Общинския съвет като 

свободни за разпределение едва в началото на 2018г. и за тях да се сключат 

договори с начална дата на ползване – 01.10.2018г., т.е. от м.май 2018г. до 

01.10.2018г. тези пасища няма да могат да се ползват поради липса на правно 

основание за това, което не е от полза нито за общината, нито за животновъда   и 
 

на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка 

сключени договори за наем през 2013 год. по Решение № 247, взето с Протокол № 

23 от заседание на Общински съвет-Садово 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 

           Общински съвет-Садово дава своето съгласие на кмета на Общината 
да подпише (при заявено желание от наемателите) допълнителни 
споразумения към текущите договори за наем на пасища и мери, подписани с 
животновъди през 2013 година и чиито срокове изтичат преди 30.09.2018 
година, според които споразумения собственикът на имотите е съгласен 
срещу заплащане на обезщетение в размер на определения в договорите 
наем, наемателите да продължат да ползват ползваните от тях общински 
пасища и мери до 30.09.2018 година. 
 



            По т. 4 се извърши поименно гласуване.            
 

 
 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   16 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”      -   15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   1       
                                   
                                                                               

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                                  /Д. ДИНКОВА/                                             /АТ. ТЕЛЧАРОВ / 
  

 

 

 


