ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

С Ъ В Е Т - ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 78
взето с Протокол № 6 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 31.03.2016 година

По т. 11 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
прекратяване на съсобственост чрез делба”
предвид следните мотиви: Общината притежава 60% идеални части от всяка
една от следните постройки: едноетажна масивна сграда-фурна със застроена
площ 328 кв.м., едноетажна масивна сграда със застроена площ 25 кв.м.,
едноетажна масивна сграда със застроена площ 24 кв.м. и едноетажна масивна
сграда със застроена площ 18 кв.м. – всички построени в застроен УПИ І-Фурна в
кв. 32 с. Поповица. РПК „Наркооп” Садово е собственик на 40 % идеални части от
същите сгради и на УПИ І-Фурна в кв. 32 по ПУП на с. Поповица. Председателя
на РПК „Наркооп” е подала заявление, с което като съсобственик на сградите
желае да закупи собствеността на Общината от същите. Общината няма
възможност да се ползва от това имущество, поради което е целесъобразно
прекратяване на съсобствеността и удовлетворяване желанието на РПК „Наркооп”
Садово и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 8 ал1, Чл. 36 ал.1 т. 1 и Чл. 41 ал.2 от Закона за общинската
собственост, Чл. 73 ал.1 т. 1 и ал.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 чрез делба на едноетажна масивна сградафурна със застроена площ 328(триста двадесет и осем) кв.м., построена в застроен
урегулиран поземлен имот І(първи)-Фурна в кв. 32(тридесет и втори) по
подробния устройствен план на с. Поповица, като Община Садово предостави в
дял собствените си 60.00%(шестдесет процента) идеални части от
сградата(регистрирана собственост чрез Акт за частна общинска собственост №
25 от 09.08.2012г.)на съсобственика (съгласно нотариален акт, вписан в Служба
по вписванията под вх. Рег. № 478 от 11.02.2016г., Акт № 101, том 2, дело №

237/2016г.) Районна потребителна кооперация „Наркооп” Садово, ЕИК по ЗТР
00435935 за сумата от 14 008.00(четиринадесет хиляди и осем) лева – одобрена
въз основа на пазарната оценка в размер на 14 008.00 (четиринадесет хиляди и
осем) лева, изготвена от лицензиран оценител, която Общинския съвет приема за
справедлива, при данъчна оценка на общинската собственост в размер на
5 522.60(пет хиляди петстотин двадесет и два лева и шестдесет стотинки) лева.
ІІ. Да се прекрати съсобствеността чрез делба на едноетажна масивна
сграда-фурна със застроена площ 25(двадесет и пет) кв.м., построена в застроен
урегулиран поземлен имот І(първи)-Фурна в кв. 32(тридесет и втори) по
подробния устройствен план на с. Поповица, като община Садово предостави в
дял собствените си 60.00 %(шестдесет процента) идеални части от сградата
(регистрирана собственост чрез Акт за частна общинска собственост № 25 от
09.08.2012г.) на съсобственика (съгласно нотариален акт, вписан с Служба по
вписванията под вх. рег. № 478 от 11.02.2016г., Акт № 102, том 2, дело №
237/2016г.) Районна потребителна кооперация „Наркооп” Садово, ЕИК по ЗТР
00435935 за сумата от 936.00 (деветстотин тридесет и шест) лева – одобрена въз
основа на пазарната оценка в размер на 936.00 (деветстотин тридесет и шест)
лева, изготвена от лицензиран оценител, която Общинския съвет приема за
справедлива, при данъчна оценка на общинската собственост в размер на 364.40
(триста шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки) лева.
ІІІ. Да се прекрати съсобствеността чрез делба на едноетажна масивна
сграда-фурна със застроена площ 24(двадесет и четири) кв.м., построена в
застроен урегулиран поземлен имот І(първи)-Фурна в кв. 32(тридесет и втори) по
подробния устройствен план на с. Поповица, като община Садово предостави в
дял собствените си 60.00 %(шестдесет процента) идеални части от сградата
(регистрирана собственост чрез Акт за частна общинска собственост № 25 от
09.08.2012г.) на съсобственика (съгласно нотариален акт, вписан с Служба по
вписванията под вх. рег. № 478 от 11.02.2016г., Акт № 102, том 2, дело №
237/2016г.) Районна потребителна кооперация „Наркооп” Садово, ЕИК по ЗТР
00435935 за сумата от 898.00 (осемстотин деветдесет и осем) лева – одобрена въз
основа на пазарната оценка в размер на 898.00 (осемстотин деветдесет и осем)
лева, изготвена от лицензиран оценител, която Общинския съвет приема за
справедлива, при данъчна оценка на общинската собственост в размер на 349.80
(триста четиридесет и девет лева и осемдесет стотинки) лева.
ІV. Да се прекрати съсобствеността чрез делба на едноетажна масивна
сграда-фурна със застроена площ 18(осемнадесет) кв.м., построена в застроен
урегулиран поземлен имот І(първи)-Фурна в кв. 32(тридесет и втори) по
подробния устройствен план на с. Поповица, като община Садово предостави в
дял собствените си 60.00 %(шестдесет процента) идеални части от сградата
(регистрирана собственост чрез Акт за частна общинска собственост № 25 от
09.08.2012г.) на съсобственика (съгласно нотариален акт, вписан с Служба по
вписванията под вх. рег. № 478 от 11.02.2016г., Акт № 102, том 2, дело №
237/2016г.) Районна потребителна кооперация „Наркооп” Садово, ЕИК по ЗТР

00435935 за сумата от 674.00 (шестстотин седемдесет и четири) лева – одобрена
въз основа на пазарната оценка в размер на 674.00(шестстотин седемдесет и
четири) лева, изготвена от лицензиран оценител, която Общинския съвет приема
за справедлива, при данъчна оценка на общинската собственост в размер на
262.40(двеста шестдесет и два лева и четиридесет стотинки) лева.
V. Възлага на кмета на Общината изпълнението на решението.
По т. 11 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 16
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”
- 16
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
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