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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 612 

 

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

 

 

           По т. 14 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

съгласие  за придобиване чрез покупка на поземлени имоти, собственост на 

физически лица, попадащи в площ, отредена за улица (водеща до 

новоизграждащата се ПСОВ) но влязъл в сила подробен устройствен план-

парцеларен план, засягащ имоти по плана за земеразделяне на село Кочево, 

община Садово” 

предвид следните мотиви: необходимо е да се изгради транспортен достъп до 

изграждащата се Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в с. Кочево 

чрез реализация на пътна връзка-улица. Улицата, така както е проектирана излиза 

извън границите на полските пътища и засяга части от ниви – собственост на 

физически лица. Налице е съгласие от собствениците на засегнатите имоти за 

тяхното закупуване от Общината, предвид проведени предварителни разговори          
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Чл. 21 ал.4 и Чл. 34 ал.2 от Закона за общинската собственост 

Общински съвет – Садово 
Р  Е  Ш  И: 

         І. Общински съвет–Садово изразява предварително съгласие за придобиване 

чрез покупка следните имоти от техните собственици: 

           1. Имот № 0120160 в землището на село Кочево, местност „Далгъна” с 

площ от 0.031 дка, с НТП полски път, при граници: имот № 012059-трайни 

насаждения, имот № 012050-полски път, имот № 000373-полски път, за сумата от 

65 лева, при данъчна оценка – 2.60 лв., като приема изготвената пазарна на имота 

в размер на 65 лева за справедлива; 

            2. Имот № 012050 в землището на село Кочево, местност „Далгъна” с площ 

от 1.040 дка, с НТП полски път, при граници: имот № 012049 – овощна градина, 

имот № 012052-полски път, имот № 000376-полски път, имот № 000373 – полски 

път, имот № 012060-полски път, за сумата от 12 833 лева, при данъчна оценка – 



160.50 лв., като приема изготвените пазарни оценки на земята и насажденията в 

общ размер на   12 833 лева за справедливи; 

            3. Имот № 012052 в землището на село Кочево, местност „Далгъна” с площ 

от 0.147 дка, с НТП полски път, при граници: имот № 012051 – нива, имот № 

012050 – полски път, имот № 000376 – полски път, имот № 012054-полски път, за 

сумата от 308 лева, при данъчна оценка – 12.50 лв., като приема изготвената 

пазарна на имота в размер на 308 лева за справедлива; 

            4. Имот № 012054 в землището на село Кочево, местност „Далгъна” с площ 

от 0.111 дка, с НТП полски път, при граници: имот № 012053-нива, имот № 

012056-полски път, имот № 000376-полски път, имот № 012052-полски път, за 

сумата от 232 лева, при данъчна оценка – 9.40 лв., като приема изготвената 

пазарна на имота в размер на 232 лева за справедлива; 

            5. Имот № 012056 в землището на село Кочево, местност „Далгъна” с площ 

от 0.113 дка, с НТП полски път, при граници: имот № 012055-нива, имот № 

012045-канализ.провод, имот № 000376-полски път, имот № 012054-полски път, 

за сумата от 236 лева при данъчна оценка- 9.60 лв., като приема изготвената 

пазарна на имота в размер на 236 лева за справедлива; 

          ІІ. Възлага на кмета на Общината да проведе преговори със собствениците 

за сключването на сделки за придобиване собствеността на имотите по т. 1 при 

условия за сделките – не по-лоши за Община Садово от определените в това 

решение. При постигане на същите или по-добри условия за Общината, да 

подпише договори за покупко-продажба. 

 

 

           По т. 14 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/ 
 

 

 


