
                                                                                       ПРЕПИС! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 421 

 

взето с Протокол № 32 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 20.08.2018 година 

  

 

 

           По т. 5 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 

допълване на Решение № 352, взето на заседание с Протокол № 28 от 26.02.2018г. 

на Общински съвет-Садово” 

 

предвид следните мотиви: ежегодно, общинските съвети приемат решение с 

което определят свободните пасища, мери и ливади от ОПФ за общо ползване, 

както и за индивидуално ползване. След като се извърши съответната процедура 

по разпределение на свободните пасища и мери, определени за индивидуално 

ползване между правоимащите лица, съгласно чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ кметът на 

Общината сключва договори за наем, чийто срок е не по-кратък от 5 стопански 

години. Според чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), 

общинските имоти със статут на публична собственост, могат да се отдават под 

наем за срок до 10 години. Тъй като в Решение № 352 не е посочен срока за 

отдаване под наем на пасищата и мерите за индивидуално ползване, следва 

решението да бъде допълнено в разпоредителната си част, като се добави нова 

точка 5 със следния текст: Срокът на договорите за наем на общинските пасища, 

мери и ливади, разпределени за индивидуално ползване, да е 10 стопански 

години, като същия срок може да се намали до 5 стопански години по желание на 

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

администрация, във връзка с чл. 37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 

Общински съвет-Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 
          Общински съвет-Садово  допълва разпоредителната част на Решение № 352, 

взето на заседание с Протокол № 28 от 26.02.2018година на Общински съвет-

Садово с нова точка 5 със следния текст: „Срокът на договорите за наем на  



общинските пасища, мери и ливади, разпределени за индивидуално ползване, да е 

10 стопански години, като същия срок може да се намали до 5 стопански години 

по желание на наемателя. 

 
 
По т. 5 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 / 
 

 

 


