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ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 492
взето с Протокол № 43 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 01.08.2014 година

По т. 14 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост чрез замяна по
Чл. 15 ал.5 във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с
одобрени цени”
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 8 ал.1, Чл. 40 ал.1 във връзка с Чл. 21 ал.4 и Чл. 41 ал.2 от Закона за
общинската собственост, Чл. 93 ал.3 от Наредба № 2 за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Садово, област
Пловдив, във връзка с Чл. 15 ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Садово приема и одобрява изготвените експертни пазарни
оценки на ПИ 954 в размер на 35 100 лева, на ПИ 955 в размер на 1 300 лв. и за частта
от УПИ ІV-897, производствени, складови и обслужващи дейности в кв. 32а попадаща в
новообразувана улица с осови точки 9а-141а-собственост на „ИМОТЕКС ИНВЕСТ” ООД
в размер на 4 600 лева.
2. Общински съвет – Садово дава съгласие кмета на Общината да подпише с
„ИМОТЕКС
ИНВЕСТ” ООД предварителен договор(по приложения проект на
предварителен договор) по Чл. 15, ал.5 от Закона за устройство на територията за
прехвърляне на собственост чрез замяна, с който договор Общината да замени
собствеността на общински поземлени имоти № 954 и № 955 с обща пазарна
стойност 36 400 при обща данъчна оценка 4 316.70 лева, като получи в замяна
собствеността на частта от УПИ ІV-897, производствени, складови и обслужващи
дейности в кв. 32а с площ от 392 кв.м., отредена в проекта за ИПУП за изграждане на
улица – публична общинска, с пазарна цена на частта 4 600 лева.
Заменителят „ИМОТЕКС ИНВЕСТ” ООД да заплати на Община Садово

разликата в стойността на заменяните имоти, в размер на 31 800 лева.
3. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите процедурни
действия в изпълнение на т. 1, както и да подпише окончателен договор след
заплащане на сумата и след приемането на решение на Общински съвет за одобряване
на ИПУП.

По т. 14 се извърши поименно гласуване.
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