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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 432 

 

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

  

 

           По т. 16 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 

обявяване на имоти от публична за частна общинска собственост поради 

отпадналото им предназначение по чл. 3 ал.2 от Закона за общинската 

собственост (УПИ) 

 

предвид следните мотиви: В Стопански двор гр. Садово Общината притежава 

имот с идентификатор 65139.39.178 с площ 1626 кв.м. и имот с идентификатор 

65139.39.172 с площ 260 кв.м. Със Заповед № АБІ48/23.07.2018г. е одобрен ПУП-

ПРЗ, с който план е променено предназначението на горните имоти, като площите 

на същите попадат вече в границите на новообразуван УПИ ХVІІІ-39.199, 

производствена и складова дейност в новообразуван квартал 8. Тяхното 

предназначение е променено от НТП-второстепенни улици на производствена и 

складова дейност. Налице са законови предпоставки за обявяване на двата 

общински имота от публична за частна общинска собственост, поради 

отпадналото им с одобрения ПУП-ПРЗ предназначение по чл. 23 ал. 2 от ЗОС     и 

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

администрация и чл. 6 ал. 1 от Закона за общинската собственост 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 
1. Общински съвет-Садово обявява от публична за частна общинска  

собственост поради отпадналото им предназначение по чл. 3 ал.2 т. 1 от Закона за 

общинската собственост следните общински имоти: имот с 

идентификатор65139,39,178 с площ 1626 кв.м., с НТП – за второстепенна улица 

при граници: 65139,39,174, 65139,39,185, 65139,39,191, 65139,39,179, 

65139,39,180, 65139,39,177, 65139,39,176 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на град Садово, одобрени със заповед РД-18-343 от 14.09.2017г. на 

Изпълнителния директор на АГКК с последно изменение със заповед 18-2500-

27.03.2018 год. на Началника на СГКК-Пловдив и имот с идентификатор 

65139.39.172 и площ 260 кв.м., с НТП-за второстепенна улица при граници: 



65139.39.171, 65139.39.174, 65139.39.180, 65139.39.173 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Садово, одобрени със заповед РД-18-343 от 

14.09.2017 год. на Изпълнителния директор на АГКК с последно изменение със 

заповед 18-2500-27.03.2018 год. на Началника на СГКК-Пловдив, за които са 

съставени Акт за публична общинска собственост № 88 от 20.06.2018 год. и Акт 

за публична общинска собственост № 89 от 20.06.2018 година. 

 
 
По т. 16 се извърши поименно гласуване. 
 
 
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   12 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”      -   12 

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 
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