
 ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 492

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  40 от  28.02. 2019 ГОДИНА

                   ОТНОСНО: Предложение за продажба пакет общински имоти ПИ №№
232033, 232028, 232035,232066, 232071, землище с.Долни Лом  

                    І. На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната  администрация  и  чл.35  ал.1  от  Закона  за  общинската  собственост,
Общинският съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на частна общинска собственост: 

          ПИ  №  232033  /двеста  тридесет  и  две  хиляди  тридесет  и  три/
представляващ  –  ЛИВАДА -  ДЕВЕТА  категория  в  землището  на  село  Долни  Лом,
местност  „КИТКА” с площ на имота от 1.101 дка.  /един декар сто  и един кв.  м.  /,
актуван с АОС 1277, с начална тръжна цена 440.00.00 лв.

         ПИ  №  232028  /двеста  тридесет  и  две  хиляди  двадесет  и  осем/
представляващ  –  ЛИВАДА -  ДЕВЕТА  категория  в  землището  на  село  Долни  Лом,
местност „КИТКА” с площ на имота от 0.714 дка. /седемстотин и четиринадесет кв.
м. /, актуван с АОС 1274, с начална тръжна цена 286.00 лв.

         ПИ № 232035 /двеста тридесет и две хиляди тридесет и пет/ представляващ
– ЛИВАДА - ДЕВЕТА категория в землището на село Долни Лом, местност „КИТКА” с
площ на имота от 1.900 дка. /един декар и деветстотин кв. м. /, актуван с АОС 1276, с
начална тръжна цена 760.00 лв.

        ПИ  №  232066  /двеста  тридесет  и  две  хиляди  шестдесет  и  шест/
представляващ  –  ЛИВАДА -  ДЕВЕТА  категория  в  землището  на  село  Долни  Лом,
местност „КИТКА” с площ на имота от 0.900 дка. / деветстотин кв. м. /, актуван с АОС
1281, с начална тръжна цена 360.00 лв.

       ПИ  №  232071  /двеста  тридесет  и  две  хиляди  седемдесет  и  едно/,
представляващ – ЛИВАДА –  ДЕВЕТА категория в землището на село Долни Лом,
местност „КИТКА” с площ на имота от 0.935 дка. /деветстотин тридесет и пет кв. м./,
актуван с АОС 1495, с начална тръжна цена 374.00 лв.

      Обща начална тръжна цена 2220.00 лв.

        Възлага  на кмета  на Община Чупрене да проведе публичен търг  при
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество.

 
                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение .
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                   Гласували 9 съветника:
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Анжело Цветанов Добричов                   „ЗА”
Богомил Данчов Станков „ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова           „ОТСЪСТВА”
Георги Емилов Антов                              „ЗА”
Георги Любенов Георгиев „ЗА”
Иван Антов Луков                                    „ЗА”
Илиян Георгиев Тонин                            „ЗА”
Людмила Николова Борисова                 „ЗА”
Мария Цецкова Тодорова „ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”
Цветан Ангелов Николов „ЗА”

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ
                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ :
                                                                                                / Б.СТАНКОВ /
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