
                                                                                       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 
                                                № 307 

 

взето с Протокол № 24 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 27.10.2017 година 

  

 

           По т. 9 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Общината от недвижим 

имот” 

предвид следните мотиви: Общината притежава 1/14 ид.ч. от площта на застроен 

неурегулиран ПИ № 47 и 4/7 ид.части от незастроен неурегулиран ПИ № 929 в кв. 

по ПУП на с. Катуница. Собственика на останалите части от ПИ № 47 и ПИ № 

929 е изразила желание да закупи идеалните части, собственост на Община 

Садово , като съсобственик на имотите. С цел прекратяване на съсобствеността на 

гореописаните имоти е целесъобразно да се продаде общинската собственост на 

другия единствен съсобственик Румяна Фееше         и 

на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация; Чл. 8 ал.1, чл. 36 ал.1 т. 2 и Чл. 41 ал.2 от Закона за общинската 

собственост; Чл. 73(1), т. 3 и ал. 3 от Наредба № 2 за придобиване, управление и 

разпореждане с имуществото, собственост на Община Садово, област Пловдив 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 
1. Общински съвет-Садово дава съгласие да се извърши процедура по  

прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинските части от посочените 

по-долу имоти на съсобственика на имотите – Румяна Фееше, а именно продажба 

на: 

              1.1.1/14(една четиринадесета) идеална част от площта на застроен 

неурегулиран поземлен имот № 47(четиридесет и седем), включен в УПИ ХІV-

47.929(четиринадесети-четиридесет и седем, деветстотин двадесет и девет) с 

площ на УПИ 477(четиристотин седемдесет и седем) кв.м., в кв. 10(десети) по 

подробния устройствен план на с. Катуница, при граници на УПИ: улица, улица, 

улица, УПИ V-47.929, за сумата от 296.00 лева(двеста деветдесет и шест лева) без 

включен ДДС, тъй като приема за справедлива пазарната оценка в размер на 

296.00 лева(двеста деветдесет и шест лева) без включен ДДС, изготвена от 

лицензиран оценител, при данъчна оценка на общинската част от имота 90.30 лева 

(деветдесет лева и тридесет стотинки). 



               1.2.4/7(четири седми) идеални части от незастроен неурегулиран 

поземлен имот № 929(деветстотин двадесет и девет), включен в УПИ ХІV-

47,929(четиринадесети-четиридесет и седем, деветстотин двадесет и девет) с 

площ  477(четиристотин седемдесет и седем) кв.м., в кв. 10(десети) по подробния 

устройствен план на с. Катуница, при граници на УПИ: улица, улица, улица, УПИ 

V-47,929, за сумата от 1 850.00 лева(хиляда осемстотин и петдесет лева) без 

включен ДДС, тъй като приема за справедлива пазарната оценка в размер на 

1 850.00 лева(хиляда осемстотин и петдесет лева) без включен ДДС, изготвена от 

лицензиран оценител, при данъчна оценка на общинската част от имота 536.50 

лева (петстотин шестдесет и три лева и петдесет стотинки). 

          2. Възлага на кмета на Общината изпълнението на това решение. 

 

 

          По т. 9 се извърши поименно гласуване. 
       

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   16 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    16 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 

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

 

 


