
 
  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 523 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  40 от  18.08. 2015 ГОДИНА 

 

                   ОТНОСНО:  Предложение за продажба на пакет от 4 бр. общински имоти  

находящи се в землището на с.Долни Лом 

 

                   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:  

 ПИ № 120002, представляващ – нива – осма категория в землището на село 

Долни Лом, местност „сухо поле” с площ на имота от 2,393 дка., актуван с АОС 585, с 

начална тръжна цена 505  лв.  

ПИ № 120006 представляващ - нива – осма категория в землището на село 

Долни Лом, местност „Сухо поле” с площ на имота от 0,538 дка., актуван с АОС 584, с 

начална тръжна цена 115  лв.  

ПИ № 120011 представляващ - нива – осма категория в землището на село 

Долни Лом, местност „Сухо поле” с площ на имота от 0,457 дка, актуван с АОС 583, с 

начална тръжна цена 100 лв.  

ПИ № 120014 представляващ - нива – осма категория в землището на село 

Долни Лом, местност „Сухо поле” с площ на имота от 1,546 дка, актуван с АОС 582, с 

начална тръжна цена 325  лв.  

        Обща начална тръжна цена 1045 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. 

 

                   2. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 

  

                   Гласували 11 съветника: 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Георги Викторов Георгиев „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Милчо Иванов Михайлов „ЗА” 

Младен Любенов Младенов „ЗА” 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           / Б.СТАНКОВ / 



 

 
 


