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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 
                                                № 177 

 

взето с Протокол № 13 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 09.12.2016 година 

  

 

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

определяне на пазарна цена на застроен урегулиран поземлен имот ІІІ-127 в кв. 31 

по подробния устройствен план на гр. Садово във връзка с разпореждането със 

същия на основание чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост” 

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

администрация; Чл. 8 ал.1, Чл. 41 ал. 2 и Чл. 35 ал.3 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с Чл. 68 ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, собственост  на община Садово, област 

Пловдив 

Общински съвет – Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 
              І. Дава съгласие да се продаде застроен урегулиран поземлен имот ІІІ-
127 в кв. 31 по подробния устройствен план на гр. Садово с площ 440 кв.м. 
при граници: улица, УПИ ІV-128; УПИ ІХ-126; УПИ Х-828; УПИ ІІ-123 на 
собственика на построената в имота жилищна сграда. 
 
          ІІ. Приема за справедлива изготвената от лицензиран оценител пазарна 
оценка на имота в размер на 7 550.00 лева (седем хиляди петстотин и петдесет 
лева), при данъчна оценка на имота 1 901.20 лева (хиляда деветстотин и един 
лева и двадесет стотинки). 
 
           ІІІ. Определя пазарна цена за общинския имот в размер на 7 550.00 
лева (седем хиляди петстотин и петдесет лева), без включен ДДС, за която да 
се продаде застроен УПИ имот ІІІ-127 в кв. 31 по подробния устройствен 
план на гр. Садово с площ 440 кв.м. при граници: улица, УПИ ІV-128; УПИ 
ІХ-126; УПИ Х-828; УПИ ІІ-123 по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за 
общинската собственост. 
 



 

              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 
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