
До
Общински съвет 
гр. Севлиево

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от д-р Иван Тодоров Иванов -  Кмет на Община Севлиево

1-9. Относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти между общината и
юридическо лице чрез изкупуване дела на Община Севлиево

Уважаеми общински съветници,

Съгласно АОС № 5270/09.04.2014 г. Община Севлиево е собственик на 390/2390 /триста и 
деветдесет върху две хиляди триста и деветдесет/ идеални части от урегулиран поземлен имот III в 
кв. 22а по плана на с. Богатово, община Севлиево, целият с площ от 2390 м ,̂ заедно с построения в 
този имот навес със застроена площ 48 м ,̂ полусъборен.

Съгласно Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот № 164/10.12.2012 г. 
„Иванови Транс -  2011 ООД” е собственик на 2000/2390 /две хиляди върху две хиляди триста и 
деветдесет/ идеални части от урегулиран поземлен имот III в кв. 22а по плана на с. Богатово, 
община Севлиево, заедно с построените в този имот: мелница, състояща се от масивна част на два 
етажа със застроена площ от 120 м̂ ; пристройка, масивна на един етаж със застроена площ 9 м̂ ; 
едноетажна масивна постройка със застроена площ 46 м̂ ; жилищна сграда /битовка/ масивна, на 
един етаж, със застроена площ 62 м̂ .

В общинската администрация е постъпило заявление от «Иванови Транс - 2011» ООД, с 
искане за прекратяване на съсобствеността върху гореописания недвижим имот чрез изкупуване 
дела на Община Севлиево в този съсобствен имот.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет -  Севлиево да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8, ал.9 и чл.36, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка 
с чл.ЗЗ и чл.36 от Закона за собствеността и чл.43, ал.1, т.З и ал.2 и чл.45, ал.1 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, Общинския съвет-Севлиево:

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и 
дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Севлиево и «Иванови Транс - 2011» 
ООД върху поземлен имот III в кв. 22а по плана на с. Богатово, община Севлиево, целият с площ 
от 2390 м̂  чрез продажба на общинската част от имота, която е 390/2390 идеални части.

2. Одобрява оценката, изготвена от независим оценител на общинската част от недвижимия 
имот, на стойност 2 220 /две хиляди двеста и двадесет/ лева без ДДС.

3. Определя пазарна цена за имота в размер на 2 220 /две хиляди двеста и двадесет/ лева без
ДДС.

4. Възлага на Кмета на община Севлиево да извърши всички необходими действия по 
прекратяване на съсобствеността и да сключи договор с «Иванови Транс -
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