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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО 

             

     ПРЕПИС! 
 

РЕШЕНИЕ № 168 
 

по Протокол  № 17 / 29.04.2021 г. 
 

 

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост в община Попово през 2021г. и одобряване на оценки за 

продажба на недвижими имоти и къщи от олекотени панели, като материали. 
 

 

 

Общ брой общински съветници:  29 

Общ брой присъстващи съветници:  27  

 

 

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

 

 

 

На основание основание чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 6, ал. 

5, чл. 36, ал. 1, т.  1 и ал. 2, 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 
 

        1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Попово през 2021год., раздел ІІІ, т.Б - І с:   

          

           УПИ IIІ - 274 от кв.59 по регулационния план на с.Водица с площ 1655 кв.м.   

        2.Одобрява начална продажна цена :  

           - 9 752.20 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.173 по кадастрална карта на 

гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 487 кв.м., собственост на Общината по АОС 

14173/13.05.20г. Цената е без ДДС. 

           - 9812.30 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.174 по кадастрална карта на 

гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 561 кв.м., собственост на Общината по АОС 

14172/13.05.20г. Цената е без ДДС. 

            - 2 282.90 лева за УПИ IIІ от кв.34 по регулационния план на с.Помощица с площ 820 

кв.м., собственост на Общината по АОС 14242/22.10.20г. Цената е без ДДС.  

            - 4 427.50 лева за УПИ. IIІ - 274 от кв.59 по регулационния план на с.Водица с площ 

1655 кв.м., собственост на Общината по АОС 311/29.10.98г. Цената е без ДДС. 

            - 1 170 лева за къща от олекотени панели №12 с площ 33 кв.м., като материали 

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

            - 1 640 лева за къща от олекотени панели №27 с площ 55 кв.м., като материали 

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

            - 1 640 лева за къща от олекотени панели №55 с площ 55 кв.м., като материали 

находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
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            - 1 250 лева за къща от олекотени панели №75 с площ 33 кв.м., като материали 

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

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

 

 

  

 

 

 

 

Гласували:   за -   27  ;  против - 0   ;   въздържали се –  0   ; 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


