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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 319 

 
взето с Протокол № 28 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 10.12.2021 година 
 
 
 
           По т. 16 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
определяне на пазарната цена за продажба по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за 
общинската собственост(ЗОС) на застроен урегулиран поземлен имот(УПИ) IX-
общински в кв.1 по Подробния устройствен план(ПУП) на с. Поповица“ 
предвид следните мотиви: Общината е собственик на УПИ IX-общински в кв. 1 
по ПУП на село Поповица, с площ от 570 кв.м. В имота е реализиран строеж от 
Йордан ***** Георгиев по силата на отстъпено право на строеж. Според 
нотариален акт вписан под вх. № 3684 от 17.08.2021 година, дело № 2272, 
собственик на жилищната сграда в УПИ IX-общински, е Стойчо ******** 
Георгиев. Постъпило е искане от Стойчо Георгиев да закупи общинския имот   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, област Пловдив 
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 
УПИ IX (девет)-общински, в кв. 1 (едно) по подробния устройствен план на с. 
Поповица, с площ 570 кв.м.(петстотин и седемдесет кв.м.), при граници: 
земеделска земя, урегулиран поземлен имот VII(седем)-общ. и урегулиран 
поземлен имот Х(десет)-общ. се продаде на собственика (по документ за 
собственост) на сградата в гореописания имот, за цена в размер на 8 824.00 
лева(осем хиляди осемстотин двадесет и четири лева), без включен ДДС, тъй като 
я приема за справедлива въз основа на пазарната оценка изготвена от лицензиран 
оценител, при данъчна оценка на имота 2 328.50(две хиляди триста двадесет и 
осем лева и петдесет 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. 16 се извърши поименно гласуване. 
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