
До
Общински съвет 
гр. Севлиево

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

1.4, Относно: Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска 
собственост през 2014 г., продажба на имот частна общинска собственост, одобряване на 
пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба

Уважаеми общински съветници,

Община Севлиево е собственик на незастроен урегулиран поземлен имот с 
идентификатор 65927.501.1596, с площ 354 кв.м по кадастралната карта на гр. Севлиево, 
представляващ УПИ XIII, кв. 50 по регулационния план на гр. Севлиево, намиращ се на 
ул.„Генерал Скобелев” № 13, актуван с АЧОС № 5327/09.05.2014 г.

Съгласно одобрен със Заповед № 0262/17.03.2014 г. на Кмета на община Севлиево 
подробен устройствен план -  план за регулация и застрояване, УПИ XIII, кв. 50 е с отреждане 
„за жилищно строителство и обществено обслужване”.

Имотът не е отдаден под наем и не е нужен за дейностите на Община Севлиево.

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 само)шравление и местната 
администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост. 
Общинския съвет -  Севлиево:

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 
2014 г. и дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 
незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 65927.501.1596 по кадастралната 
карта на гр. Севлиево, УПИ XIII, кв. 50, целият с площ 354 кв.м, с адрес: гр. Севлиево, 
ул.„Генерал Скобелев” № 13.

2. Одобрява изготвената от независим оценител оценка на имота:

№ на имот Местонахож
дение

Описание на 
имота Площ АОС Стойност 

без ДДС
65927.501.1596 гр. Севлиево, 

У Ш  XIII, кв. 50, 
„Г енерал 

Скобелев” № 13.

незастроен 
урегулиран 

поземлен имот

354 кв.м 5327 38 370 лв.



3. Определя пазарна цена за имота както следва:

№ на имот Местонахож
дение

Описание на 
имота Площ АОС Стойност 

без ДДС
65927.501.1596 гр. Севлиево, 

УПИ XIII, кв. 50, 
„Генерал 

Скобелев” № 13.

незастроен 
Зфегулиран 

поземлен имот

354 кв.м 5327 38 370 лв.

4. Възлага на Кмета на община Севлиево да организира и проведе публичния търг с 
явно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена - определената в т. 3 пазарна 
цена.

/д-р Иван Иванов/

кг/ш


