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РЕШЕНИЕ № 169

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №22 ОТ 28.04.2021г.

Относно: Продажба на частна общинска собственост

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 56, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
във връзка със Заявление № 2284 от в14.10.2020г. от Христина Димитрова Георгиева

Общински съвет Чупрене взе следното решение:

1. Общински  съвет Чупрене  дава съгласие  и  възлага  на  Кмета  на Община
Чупрене да организира процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
частна собственост поземлен имот ПИ 58671.43.8– Оценени с  експертна оценка на
земеделски земи от инж. Тони Илиев Цветков лицензиран оценител-

Поземлен имот ПИ 58671.43.8 – частна общинска собственост с АОС №1553 /
02.12.2020 г. НТП нива (пета категория) с предназначение на територията земеделска,
адрес на поземления имот с. Протопопинци , местност „Ливаге“ с площ на имота от
2819кв. м. и скица № 15-991835 ;

2. Общински съвет Чупрене определя:
2.1.  Вид  на процедурата: публичен търг с явно наддаване;
2.2. Начална тръжна цена – 
Поземлен имот ПИ 58671.43.8 – 1762,72лв.
2.3. Депозит за участие  – 
176,27 лв
2.4. Настъпателна стъпка 2%
35,25 лв
МОТИВИ: Съгласно  чл. 35, ал. 1 от ЗОС Продажба на имоти и вещи - частна

общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на
общината  чрез  публичен  търг  или  публично  оповестен  конкурс.  Въз  основа  на
резултатите  от  търга  или  конкурса  се  сключва  договор  с  общината  или  от
оправомощено  от  него  длъжностно  лице.  Парите  от  продажбата  са  важни  за
бюджета на общината.

Съгласно  чл.  56  ал.1  продажба  на  земя  частна  общинска  собственост  от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

- продажбата на земя – частна общинска собственост ,се извършва след решение
на  Общинския  съвет  от  кмета  на  общината  чрез  публичен  търг  по  реда  на
настоящата наредба;
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–  пазарната  цена  се  определя  от  лицензиран  оценител, член  на
Камарата на независимите оценители в България. Разходите по оценката се поемат
от спечелилия търга;

–  въз  основа  резултатите  от проведения  търг, кметът  на  общината издава
заповед  и сключва договор по реда на ЗЗД.

Гласували поименно10 (десет) съветника, както следва:

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

Адриан Мирославов Маринов „ЗА”
Богомил Данчов Станков „ЗА”
Валери Милчов Белясин „ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова „ЗА”
Георги Милчев Йокин „ЗА”
Даньо Милков Антов „ОТСЪСТВА”
Иван Весков Велков „ЗА”
Илиян Георгиев Тонин „ЗА”
Ленка Сандова Суйкова „ЗА”
Радостина Александрова Ранчинска „ЗА”
Цветан Ангелов Николов „ЗА”

„ЗА” - 10 (десет) гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0
Предложението бе прието с 10 (десет) гласа „ЗА“.

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :    
                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков /
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