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взето с Протокол № 37 заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 02.08.2022 година 
 
 
 
            По т. 19 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
определяне пазарна продажна цена за разпореждане по реда на чл. 35, ал.3 от 
Закона за общинската собственост на застроен урегулиран поземлен имот ХI-754 в 
кв. 74 по подробния устройствен план на с. Болярци“ 
предвид следните мотиви: проявен интерес за закупуване, постъпване на приходи 
в общинския бюджет     и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл. 8 ал.1, Чл. 41 ал.2 във връзка с чл. 35 ал.3 от Закона за 
общинската собственост и чл. 54 ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление 
и разпореждане с имуществото, собственост на Община Садово 
Общински съвет-Садово  

Р Е Ш И: 
    

1. Общински съвет-Садово дава съгласие за извършване на разпореждане с  
общински имот по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост като 
застроен урегулиран поземлен имот ХI(единадесет) – 754(седемстотин петдесет и 
четири) в кв. 74(седемдесет и четвърти) по подробния устройствен план на с. 
Болярци с площ 652 кв.м.(шестстотин петдесет и два) при граници: улица, 
урегулиран поземлен имот ХII(дванадесет) - 754(седемстотин петдесет и четири), 
урегулиран поземлен имот VI(шест) - 747(седемстотин четиридесет и седем), 
урегулиран поземлен имот Х(десет)-755(седемстотин петдесет и пет), да се продаде 
на Крум ******* Крумов, собственик на законно построената сграда в 
гореописания имот, за цена в размер на 13 060.00 лева(тринадесет хиляди и 
шестдесет лева), без включен ДДС, тъй като я приема за справедлива въз основа на 
пазарната оценка изготвена от лицензиран оценител, при данъчна оценка на имота 
– 2 796.60 лева(две хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и шестдесет 
стотинки). 

2. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите процедурни  
действия по продажбата на имота и определи условията на договора за продажба, 
и условията на плащане(еднократно, разсрочено, отложено). 



          По т. 19 се извърши поименно гласуване. 
 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

      
 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 

 

 

 


