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           По т. 7 от дневния ред  „Предложение от кмета на Общината относно 

провеждане на търг с явно наддаване за учредяване възмездно безсрочно право на 

строеж върху общински имот, представляващ УПИ ІІІ-377 в кв. 36, с площ 610 

кв.м., по ПУП на с. Кочево(собствеността е регистрирана с АЧОС № 

7/13.08.2018г.), за изграждане на едноетажна жилищна сграда със застроена площ 

86 кв.м..” 

предвид следните мотиви: изграждането на жилищната сграда ще подобри 

облика на селото, ще реши жилищния проблем на семейството на заявителката, 

постъпване на приходи в общинския бюджет            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. 37 ал.1 от Закона за 

общинската собственост и Чл. 74 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: 

                
І. Да се проведе търг с явно наддаване за учредяване възмездно безсрочно  

право на строеж за изграждане на едноетажна жилищна сграда с площ 

86(осемдесет и шест) кв.м. върху общински имот представляващ урегулиран 

поземлен имот ІІІ(трети)-377(триста седемдесет и седем), в кв. 36(тридесет и 

шести) по подробния устройствен план на с. Кочево (АЧОС № 7/13.08.2018г.), 

съгласно приложена скица-виза предложение за застрояване. 

          Приема определената пазарна оценка за учредяване правото на строеж в 

размер на 4 045.00 лв.(четири хиляди четиридесет и пет лева), определена от 

лицензиран оценител, при данъчна оценка 2 334.50 лева(две хиляди триста 

тридесет и четири лева и петдесет стотинки). 

          ІІ. Одобрява първоначална тръжна цена за учредяване правото на строеж в 

размер на 4 045.00 лева(четири хиляди четиридесет и пет лева). 



          ІІІ. Възлага на кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за 

учредяване възмездно, безсрочно право на строеж върху описания общински 

имот, като с оглед особеностите на същия да определи условията на договора, 

ограниченията за суперфициара и начина на разплащане, включително 

възможността за разсрочено плащане. 

 

 
            По т. 7 се извърши поименно гласуване. 
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