
                                                                                       ПРЕПИС! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 611 

 

взето с Протокол № 52 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 28.05.2015 година 

 

 

           По т. 13 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

определяне на пазарна цена на застроен урегулиран поземлен имот ХІV-120, 

обществено обслужващи дейности в кв. 12 по подробния устройствен план на гр. 

Садово във връзка с разпореждането със същия на основание Чл. 35, ал.3 от ЗОС” 

 

предвид следните мотиви: за да се извърши сделка по реда на Чл. 35 ал.3 от ЗОС 

следва Общинския съвет да приеме решение за определяне на пазарна цена на 

УПИ ХІV-120, обществено обслужващи дейности в кв. 12 по ПУП на гр. Садово , 

въз основа на изготвената пазарна оценка, с цел получаване на приходи в 

общинския бюджет     и 
на основание: Чл. 41 ал.2 във връзка с разпореждане по Чл. 35 ал.3 от Закона за 

общинската собственост и с Чл. 68 ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община 

Садово, област Пловдив 

Общински съвет – Садово 
Р  Е  Ш  И: 

             Определя пазарна цена в размер на 7 000.00 (седем хиляди) лева, без 
включен ДДС за продажба на застроен урегулиран поземлен имот ХІV-120, 
обществено обслужващи дейности в кв. 12 по подробния устройствен план на 
гр. Садово с площ 374 кв.м. при граници: УПИ ХІІІ-120; улица; УПИ ХV-120; 
улица по реда на Чл. 35 ал.3 от ЗОС, като приема за справедлива пазарната 
оценка в размер на 7 000.00 (седем хиляди) лева изготвена от лицензиран 
оценител, при данъчна оценка на имота 1 616.00 (хиляда шестстотин и 
шестнадесет) лева. 
 
    

 

 



           По т. 13 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/                                               /Г. БУКОВ/ 
 

 

 

 

 


