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       Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                           № 118 

взето с Протокол № 9 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 04.07.2016 година 

 

 

 

           По т. 8 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

допълване на Решение № 635, взето на заседание с Протокол № 54 от 04.08.2015 

година на Общински съвет-Садово” 

предвид следните мотиви: Общински съвет-Садово изцяло споделя подробно 

изложените мотиви в предложението на кмета на Община Садово за допълване на 

Решение № 635,  взето на заседание с Протокол № 54 от 04.08.2015 година на 

Общински съвет – Садово. Същите мотиви – като фактическа обстановка и 

намерения за стопанисването на имот № 000105 са били съществуващи към 

момента на приемането на Решение № 635, но не са изразени и съответно не са 

отразени в решението. Освен че Общината има възможност и желание с грижа на 

добър стопанин да стопанисва имота, така, че в него и около него да се развие 

лова и риболова, общественият интерес налага този имот да се запази за 

обществено ползване, а това може да бъде гарантирано само ако Общината е 

собственик на имота. При условие, че имотът е общинска собственост, то 

Общината ще направи всичко по силите си да получи безвъзмездна финансова 

помощ по оперативни програми и др. източници, така че имотът и околните му да 

се благоустроят, залесят с дървета и декоративни храсти, да се охраняват и 

поддържат в добро екологично състояние, така че в действителност тази природна 

забележителност да се превърне в желано за посещение място като парк     и 

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

администрация във връзка със започнала процедура по Чл. 54 от Закона за 

държавната собственост по Решение № 635, взето на заседание с Протокол № 54 

от 04.08.2015 година на Общински съвет – Садово 

Общински съвет – Садово 
Р Е Ш И: 

 

           Допълва мотивната част на Решение № 635, взето на заседание с Протокол 

№ 54 от 04.08.2015 година на Общински съвет-Садово със следния текст: 

”Общината има възможност и желание с грижа на добър стопанин да охранява 

имота и околните му, да ги благоустроява. Самият имот представлява наводнена 



площ, с постоянно съсредоточени води (с източник – подпочвени, речни поради 

близостта с р. Чепеларска, дъждовни). От години има характеристика на воден 

обект, с голяма дълбочина на водата – около 30 метра, която се запазва през 

всички сезони. Водата е изключително бистра и чиста. Жителите на село 

Катуница, а и на околните села от община Садово, ползват водната площ и тази 

около нея за туризъм, развлечения и плаж. Зоната около водата е неохраняема, а 

същевременно имотът предизвиква все по-голям интерес за посещения от хората 

на Общината предимно. Превърнал се е в местна атракция – като парк с водно 

огледало. Общественият интерес налага този имот да се запази за обществено 

ползване, а това може да бъде гарантирано само ако Общината е собственик на 

имота. При условие, че имотът е общинска собственост, то Общината ще прави 

всичко по силите си да получи безвъзмездна финансова помощ по оперативни 

програми и др. източници, така че имотът и околните му да се благоустроят, 

залесят с дървета и декоративни храсти, да се охраняват и поддържат в добро 

екологично състояние, така че в действителност тази природна забележителност 

да се превърне в желано за посещение място като парк.” 

 

 
            По т. 8 се извърши поименно гласуване. 
 
 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 


