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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 344 

 

взето с Протокол № 27 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 29.01.2018 година 

  

 

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

определяне пазарна (продажна) цена на застроен урегулиран поземлен имот VІІІ-

произв. дейности в кв. 13 по ПУП на гр. Садово, за разпореждане с имота по реда 

на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост(ЗОС)” 

предвид следните мотиви: Общината притежава застроен УПИ VІІІ-произв. 

дейности в кв. 13 по ПУП на гр. Садово. Има заявено намерение от собственикът 

на сградите, построени в общинския имот да закупи земята,във връзка с 

изпълнение на проект по Договор за преустройство и модернизация на сградите 

по подмярка 4-2 с ДФ „Земеделие”. Мащабно преустройство и съвременна 

модернизация ще превърне  доскоро пустеещата сграда в модерно предприятие   и 

н 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 във връзка с Чл. 68, ал. 1 от Наредба № 2 на Общински 

съвет-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 общински УПИ VІІІ(осми)-произв. дейности в кв. 13 (тринадесети) по 

подробния устройствен план на гр. Садово, с площ 2 115 (две хиляди сто и 

петнадесет) кв.м., при граници: от три страни улици, УПИ VІІ-произв. дейности, 

УПИ ІХ-произв. дейности, се продаде на „Вас Милк” ЕООД, ЕИК 203601168, 

собственик на масивна сграда( бивша мандра) със застроена площ 545 кв.м. и 

четириетажна масивна сграда със застроена площ 325 кв.м., на цена в размер на 

40 210.00 лева(четиридесет хиляди двеста и десет лева), без включен ДДС, тъй 

като приема за справедлива пазарната оценка в размер на 40 210 лева(четиридесет 

хиляди двеста и десет лева), без включен ДДС, изготвена от лицензиран оценител, 

при данъчна оценка на имота 9 978,90 лева (девет хиляди деветстотин седемдесет 

и осем лева и деветдесет стотинки). 



2. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите  

процедурни действия по продажбата на имота и да определи условията на 

договора за продажба, включително условията на плащане (еднократно, 

разсрочено, отложено). 

           
 
            По т. 9 се извърши поименно гласуване. 
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