
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

1.6. Относно: Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на 
сгради частна общинска собственост в с. Богатово, община Севлиево

Уважаеми общински съветници,

С Решение № 084/29.04.2014 г. Общински съвет -  Севлиево дава съгласие да бъдат 
продадени стопански постройки както и упълномощава Кмета на Община Севлиево да възложи 
изготвянето на пазарни оценки на следните сгради: масивна едноетажна сграда - обор с площ от 
150 м̂  и двуетажна паянтова сграда - сеновал с площ от 200 м ,̂ попадащи в поземлен имот 
№061029 по КВС на с. Богатово, община Севлиево, актувани с АЧОС № 174/21.10.1997 г.

В изпълнение на това решение бяха изготвени пазарни оценки за посочените имоти, които 
предлагам за утвърждаване.

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 и във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост. Общинския 
съвет-Севлиево:

1. Одобрява изготвените от независим оценител оценки на имотите - частна общинска 
собственост, както следва:

№ № на имот Местонахож
дение

Описание на 
имота Площ АОС Стойност 

без ДДС

1.1 061029 с. Богатово

Масивна 
едноетажна 

сграда - обор 150 кв.м. 174 6 260 лв.

1.2 061029 с. Богатово

Двуетажна 
паянтова сграда- 

сеновал 200 кв.м. 174 5 030 лв.



2. Определя пазарни цени за имотите както следва:

№ № на имот Местонахож
дение

Описание на 
имота Площ АОС Стойност 

без ДДС

2.1 061029 с. Богатово

Масивна 
едноетажна 

сграда - обор 150 кв.м. 174 6 260 лв.

2.2 061029 с. Богатово

Двуетажна 
паянтова сграда- 

сеновал 200 кв.м. 174 5 030 лв.

3. Възлага на Кмета на община Севлиево да организира и проведе публичния търг с явно 
наддаване за продажба на имотите с начални тръжни цени - определените в т. 2 пазарни цени.

КМЕТ:.
/д-р Иван Иванов/

кг/тп


