ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 551
взето с Протокол № 48 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 30.01.2015 година
По т. 14 от дневния ред „Предложение от Петър Ганчев Георгиев - вр.и.д.
кмет на Община Садово относно определяне на продажна цена за разпореждане с
общински застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-Производствени
дейности в кв. 13 по подробния устройствен план (ПУП) на гр. Садово по реда на
чл. 35 ал. 3 от ЗОС и разпореждане с общински 55.29 % идеални части от
построената в същия поземлен имот едноетажна масивна сграда – парокотелно”
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 8 ал.1, Чл. 35 ал. 3, Чл. 36 ал.1 т. 2 и Чл. 41 ал.2 от Закона за
общинската собственост, както и Чл. 68 ал. 1 и Чл. 73 ал.ал.1 и 3 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. Да се прекрати съсобствеността върху едноетажна масивна сграда –
парокотелно със застроена площ 387 кв.м., построена в УПИ Х-Производствени
дейности в кв. 13 по подробния устройствен план на гр. Садово като се продаде
общинската част от сградата с регистрирана собственост чрез Акт за частна
общинска собственост № 12 от 18.06.2008г., представляваща 55.29 % идеални
части от сградата на съсобственика Едноличен търговец „Пластика-85 Ненко
Радев” (ЕИК по ЗТР 115009885) съгласно документ за собственост (нотариален
акт вписан в Служба по вписванията под вх. Рег. № 3854 от 02.10.2006 год., акт №
198, том ХІІ, дело № 2986/06 год.)
Общински съвет-Садово приема за справедлива определената пазарна
оценка от лицензиран оценител в размер на 9 600 (девет хиляди и шестстотин)
лева и дава своето съгласие посоченият в тази точка имот да се продаде на ЕТ
„Пластика-85 Ненко Радев” за сумата от 9 600(девет хиляди и шестстотин лева)
лева при данъчна оценка на имота в размер на 7 591.20 (седем хиляди петстотин
деветдесет и един лева и двадесет стотинки) лева.

ІІ. Да се продаде по реда на Чл. 35, ал.3 от Закона за общинската
собственост общински имот с регистрирана собственост чрез Акт за частна
общинска собственост № 12 от 18.06.2008г., а именно: застроен урегулиран
поземлен имот Х-Производствени дейности с площ 3 410 кв.м. в кв. 13 по
подробния устройствен план на гр. Садово при граници: УПИ ХІІПроизводствени дейности, УПИ ХІ-Производствени дейности, УПИ ІХПроизводствени дейности, улица на Едноличен търговец „Пластика-85 Ненко
Радев”(ЕИК по ЗТР 115009885) в качеството му на собственик на част от
построената в имота сграда-парокотелно, съгласно документ за собственост
(нотариален акт вписан в Служба по вписванията под вх. Рег. № 3854 от
02.10.2006 год., акт № 198, том ХІІ, дело № 2986/06 год.).
Общински съвет-Садово приема за справедлива определената пазарна
оценка от лицензиран оценител в размер на 41 700.00 (четиридесет и една хиляди
и седемстотин) и дава своето съгласие посоченият в тази точка имот да се продаде
на ЕТ „Пластика-85 Ненко Радев” за сумата от 41 700.00 лева без включен ДДС
при данъчна оценка на имота в размер на 12 058.30 (дванадесет хиляди петдесет и
осем лева и тридесет стотинки) лева.
По т. 14 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 15
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 15
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
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