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  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 55 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  6 от  29.02. 2016 ГОДИНА 

 

 

                   ОТНОСНО: Предложение за продажба на пакет общински имоти, 
находящи се в землището на с.Средогрив 
 
 
                   1.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 в землище с.Средогрив, местност 
„Мали Средогрив”:  
 
ПИ № 035001 – ливада - ІХ кат. от 5.591 дка. с АОС 612               нач. цена        1670  лв.  
ПИ № 035002 - овощ.градина - ІХ кат. от 1.853 дка. с АОС 613    нач. цена           550 лв.  
ПИ № 035003 - ливада - ІХ кат. от 6.494 дка. с АОС 685                нач. цена         1950 лв.  
ПИ № 036001 - ливада - ІХ кат. от 15.257 дка. с АОС 686              нач. цена         4550 лв.  
ПИ № 036002 - ливада - ІХ кат. от 14.118 дка. с АОС 614              нач. цена         4250 лв.  
ПИ № 036004 - ливада - ІХ кат. от 1.822 дка. с АОС 615                нач. цена           550 лв. 
ПИ № 036007 - ливада - ІХ кат. от 3.350 дка. с АОС 687                нач. цена         1000 лв. 
ПИ № 036008 - лозе     - ІХ кат. от 1.664 дка. с АОС 616                нач. цена           500 лв. 
ПИ № 036009 - ливада - ІХ кат. от 4.051 дка. с АОС 617               нач. цена          1210 лв. 
ПИ № 036010 - лозе     - ІХ кат. от 0.881 дка. с АОС 618                нач. цена           270 лв. 
ПИ № 036013 - ливада - ІХ кат. от 5.136 дка. с АОС 619               нач. цена          1540 лв. 
ПИ № 036016 - ливада - ІХ кат. от 4.039 дка. с АОС 620               нач. цена          1210 лв. 
ПИ № 036020 - ливада - ІХ кат. от 2.950 дка. с АОС 621               нач. цена            900 лв. 
ПИ № 036026 - ливада - ІХ кат. от 9.885 дка. с АОС 622               нач. цена          2950 лв. 
ПИ № 036030 - ливада - ІХ кат. от 9.260 дка. с АОС 623               нач. цена          2770 лв. 
ПИ № 036031 - ливада - ІХ кат. от 14.552 дка. с АОС 624             нач. цена          4350 лв. 
ПИ № 036032 - лозе     - ІХ кат. от 1.542 дка. с АОС 625                нач. цена           470 лв. 
ПИ № 036034 - ливада - ІХ кат. от 3.330 дка. с АОС 626               нач. цена          1000 лв. 
ПИ № 036036 - ливада - ІХ кат. от 2.153 дка. с АОС 627               нач. цена            650 лв. 
ПИ № 036037 – лозе     - ІХ кат. от 5.825 дка. с АОС 628               нач. цена          1750 лв. 
ПИ № 036039 – лозе     - ІХ кат. от 1.650 дка. с АОС 629               нач. цена            500 лв. 
ПИ № 036042 – лозе     - ІХ кат. от 1.959 дка. с АОС 630               нач. цена            600 лв. 
ПИ № 036044 - ливада - ІХ кат. от 3.416 дка. с АОС 631               нач. цена           1020 лв. 
ПИ № 036045 - ливада - ІХ кат. от 15.698 дка. с АОС 632             нач. цена           4700 лв. 
ПИ № 036046 - нива    - ІХ кат. от 1.332 дка. с АОС 633                нач. цена            400 лв. 
ПИ № 036051 - ливада - ІХ кат. от 22.130 дка. с АОС 634             нач. цена           6650 лв. 
ПИ № 043003 - ливада - ІХ кат. от 1.890 дка. с АОС 635               нач. цена             570 лв. 
ПИ № 043004 - ливада - ІХ кат. от 1.106 дка. с АОС 636               нач. цена             350 лв. 
ПИ № 043015 - ливада - ІХ кат. от 0.569 дка. с АОС 684               нач. цена             170 лв. 
ПИ № 043017 - ливада - ІХ кат. от 6.489 дка. с АОС 611               нач. цена           1950 лв. 
 
          Обща начална тръжна цена    51000.00 лв. 
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                   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. 
 
                   2. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 

  
 
                   Гласували 11 съветника: 
  

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

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

 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 

 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                / Б.СТАНКОВ / 

 

 


