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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО 

             

     ПРЕПИС! 
 

РЕШЕНИЕ № 47 
 

по Протокол  № 6 / 27.02.2020 г. 
 

 

Относно: Одобряване на оценки за продажба на недвижими имоти и сглобяеми 

къщи като материали. 

 

Общ брой общински съветници:  29 

Общ брой присъстващи съветници:  29  

 

Докладва: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, 

чл. 37, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  

Общинският съвет 

РЕШИ 
 

        1.Одобрява начална продажна цена :  

        - 4698 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.1911 по кадастрална карта на гр.Попово, 

ул.„Дружба“№64 с площ 261 кв.м., собственост на Общината по АОС 13714/09.10.19г. 

Цената е без ДДС.  

        - 13430 лева за ПИ 57649.503.1083 по кадастрална карта на гр.Попово, 

ул.„Освобождение“№2 с площ 672 кв.м., собственост на Общината по АОС 13712/09.10.19г.  

Цената е без ДДС 

       - 7770 лева за УПИ I от кв.69 по реулационния план на с.Медовина с площ 1195 кв.м., 

собственост на Общината по АОС 1138/05.01.05г. Цената е без ДДС 

       - 6850 лева за УПИ IV, кад.№562 от кв.48 по реулационния план на с.Медовина с площ 

1130 кв.м., собственост на Общината по АОС 1662/19.03.10г. Цената е без ДДС 

       - 4379.20 лева за УПИ III, кад.№772 от кв.12 по реулационния план на с.Славяново с 

площ 1430 кв.м., собственост на Общината по АОС 13930/06.02.20г. Цената е без ДДС 

       - 1350 лева за къща от олекотени панели №95 с площ 33 кв.м., като материали находяща 

се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 

       - 1690 лева за къща от олекотени панели № 67 с площ 55 кв.м., като материали находяща 

се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 

        2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 

 

 

Гласували:   за - 29    ;  против -  0  ;   въздържали се –  0   ; 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


