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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 400 

 
взето с Протокол № 35 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 13.06.2022 година 
 
 
          По т.9 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
дарение на общинска земя, с. Чешнегирово“  
предвид следните мотиви: По силата на договор за дарение от 25.10.2021г. 
Община Садово придоби земя с площ от 1074 кв.м. с имотен идентификатор 
81342.12.23 по КК и КР на с. Чешнегирово от дарителя РОЯЛ-БИЙС ЕООД. 
Мотива на дарителя за това разпореждане е била разпоредбата на Чл. 148 ал.16 от 
ЗУТ. За да се приложи регулацията по отношение на имот с идентификатор 
81342.12.22, находящ се в с. Чешнегирово – собственост на РОЯЛ-БИЙС ЕООД и 
да се разреши строителство в този имот, е било необходимо Общината да придобие 
собствеността върху имот  81342.12.23 с НТП-за второстепенна улица.  Предвид 
отмяна текста на Чл. 148 ал.16 от ЗУТ като противоконституционен и постъпило 
следствие на това искане от  РОЯЛ-БИЙС ЕООД  Общината да им дари общинска 
частна собственост-земя с площ от 1074 кв.м. с имотен идентификатор 81342.12.23, 
т.е. отново да стане тяхна собственост       и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и Чл. 35 ал.5 от Закона за общинската собственост 
Общински съвет-Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

         I.Да се извърши разпореждане с общинска частна собственост чрез дарение, 
като на РОЯЛ-БИЙС ЕООД, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ 201831366 се дари земя с площ 
от 1074 кв.м.(хиляда седемдесет и четири квадратни метра) с имотен 
идентификатор 81342.12.23(осемдесет и едно триста четиридесет и две точка 
дванадесет точка двадесет и три) по Кадастралната карта и Кадастралните регистри 
на село Чешнегирово, община Садово, одобрени със Заповед РД-18-743 от 
22.10.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК(с номер по предходен план 
012023), с адрес на имота – село Чешнегирово, община Садово, област Пловдив, 
местност Льолевото, с начин на трайно предназначение на територията – 
земеделска, с начин на трайно ползване – за второстепенна улица, категория на 
земята – 0, при граници на имота – имоти с идентификатори № 81342.12.9, 
81342.12.22, 81342.12.7, 81342.12.269. 



          II. Възлага на кмета на Община Садово да издаде заповед и подпише договор 
в изпълнение на т.I от това решение. 
                       
 
            По т. 9 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!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 
 

 

 
 
 

 


