ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 363
взето с Протокол № 28 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 26.02.2018 година

По т. 14 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
разпореждане със застроен урегулиран поземлен имот ХІV-производствени
дейности, ведно с навес в кв. 13 по ПУП на гр. Садово”
предвид следните мотиви: проявен интерес за закупуване, постъпване на
приходи в общинския бюджет
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, Чл. 8 ал.1, Чл. 35 ал.1 и Чл. 41 ал.2 от
Закона за общинската собственост и Чл. 67 ал.1 от Наредба № 2 за придобиване,
управление и разпореждане с имуществото, собственост на Община Садово,
Пловдивска област
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот
частна общинска собственост (АЧОС № 52/12.02.2018г.), представляващ застроен
урегулиран поземлен имот ХІV(четиринадесети) – производствени дейности, с
площ 2 803(две хиляди осемстотин и три) кв.м., в кв. 13(тринадесети) по
подробния устройствен план на гр. Садово, ведно с изграден навес със застроена
площ 306(триста и шест) кв.м. при граници: УПИ ІХ-производствени дейности,
улица, УПИ VІІІ-производствени дейности, УПИ VІІ-производствени дейности,
улица.
ІІ. Приема за справедлива пазарната оценка за УПИ в размер на 47 970.00
лева (четиридесет и седем хиляди деветстотин и седемдесет лева), без включен
ДДС, определена от лицензиран оценител, при данъчна оценка 10 580.00 лева
(десет хиляди петстотин и осемдесет лева) и за масивен навес в размер на
15 990.00 лева (петнадесет хиляди деветстотин и деветдесет лева), като тази сума
не се облага с ДДС, определена от лицензиран оценител, при данъчна оценка
5 087.90 лева (пет хиляди осемдесет и седем лева и деветдесет стотинки).
ІІІ. Одобрява първоначална продажна цена за УПИ в размер на 47 970.00
лева (четиридесет и седем хиляди деветстотин и седемдесет лева), без включен

ДДС, и първоначална продажна цена за масивен навес в размер на 15 990.00
лева(петнадесет хиляди деветстотин и деветдесет лева), като тази сума не се
облага с ДДС.
ІV. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите процедурни
действия по провеждане на търга и да определи условията на договора за
продажба, включително условията на плащане(еднократно, разсрочено,
отложено).

По т. 14 се извърши поименно гласуване.
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