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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО 

             

     ПРЕПИС! 
 

РЕШЕНИЕ № 96 
 

по Протокол  № 10 / 30.07.2020 г. 
 

 

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост в община Попово през 2020г. и одобряване на 

оценки за продажба на недвижими имоти    

 
 

Общ брой общински съветници:  29 

Общ брой присъстващи съветници:  26  

 

 

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

 

 

 

На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4 и ал. 9, чл. 14, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 6, ал. 5, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

за 2020г.  

   1 Отдаване под наем:  

     - в раздел ІІІ, т.А - имоти в урбанизирана територия на общината : 

      УПИ II от кв.5 по регулационния план на с.Звезда, собственост на Общината по АОС 

1384/17.05.07г. 

       2. Продажби - раздел ІІІ, т.Б - І с:   

           ПИ с ид.57649.503.1905 по КК на гр.Попово; ПИ с кад..№408 от кв.57 по рег.план на с. 

Дриново; УПИ Х от кв.54 по рег.план на с. Посабина; 2 бр.гаражи и дворно място под тях в 

УПИ II, кад.№494 от кв.53 по рег.план на с.Светлен и гараж в ПИ кад.№227 от кв.42 по 

рег.план на с.Горица. 

        3.Одобрява начална продажна цена :  

           - 4252.50 лева. за ПИ с идентификатор 57649.503.1905 по КК на гр. Попово, 

ул.„Дряновска“ № 111 с площ 189 кв.м., собственост на Общината по АОС 1742/04.07.11г.  

Цената е без ДДС.  

          - 5043.50 лева за ПИ с кад. № 408 от кв. 57 по регулационния план на с. Дриново с 

площ 1592 кв.м., собственост на Общината по АОС 1617/12.10.09г. Цената е без ДДС.  

          - 2780.70 лева  за за УПИ Х от кв.54 по регулационния план на с.Посабина с площ 908 

кв.м., собственост на Общината по АОС 1245/14.12.05г. Цената е без ДДС. 

          - 8960 лева за 2 броя гаражи с площ 80.58 кв.м. и дворно място под тях с площ 80.58 

кв.м. находящи се в УПИ II, кад.№494 от кв.53 по регулационния план на с.Светлен, 

собственост на Общината по АОС 14186/09.07.20г.   
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          - 11330 лева за гараж с площ 101 кв.м. находящ се в ПИ  кад. № 227 от кв. 42 по 

регулационния план на с. Горица, собственост на Общината по АОС 14179/21.05.20г.   

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

 

  

 

 

 

 

 

Гласували:   за - 25    ;  против - 0   ;   въздържали се – 1  ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


