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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 164 

 
взето с Протокол № 18 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 02.02.2021 година 
 
 
 
          По т.25 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
прекратяване на съсобственост чрез откупуване частта на юридическо лице“ 
предвид следните мотиви:  Банка ДСК ЕАД е собственик на ½ идеална част от 
575.23 кв.м. от първия етаж на сградата, заедно с мазе с площ 33.50 кв.м. и фоайе с 
площ от 16.50 кв.м.  съгласно документ за собственост. Преустановена е банковата 
дейност на дружеството в гр. Садово и с писмо от 25.01.2021г. информират Община 
Садово за взето решение от УС на дружеството, собствеността да се продаде за цена 
от 145 000 лева. Ползваните доскоро помещения от банката са в много добър вид – 
подът е от мрамор и гранитогрес, дограмата е ПВЦ, има добре поддържани 
санитарни възли. Ако бъдат закупени от Община Садово, в тези помещения ще 
може да се обособи удобно за гражданите и просторно деловодство, както и 
приемни на държавни институции, намиращи се в сградата - ОбС „Земеделие и 
гори“, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане  и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 36 ал. 1 т. 3 от Закона за общинската собственост 
Общински съвет-Садово 

Р Е Ш И: 
 

1. Да се прекрати съсобствеността на първи етаж от пететажната  
административна сграда в урегулиран поземлени имот II-163, обществено 
обслужващи дейности в кв. 28 по ПУП на гр. Садово чрез откупуване частта 
на Банка ДСК ЕАД, ЕИК: 121830616 представляваща ½ идеална част от първи 
етаж, целия с площ от 575.23 кв.м., ведно с изба с площ от 33.50 кв.м. и фоайе 
с площ от 16.50 кв.м., ведно с прилежащите се идеални части от общите части 
на сградата, за сумата от 145 000 лева, като община Садово стане изцяло 
собственик на същия първи етаж от сградата и на целия избен етаж. 

2. Възлага на кмета на Общината да подпише договор за покупко- 
продажба с Банка ДСК ЕАД при условията на т. 1. 
 
 



             По т. 25 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   13 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   13 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

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

 


