
 ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 493

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  40 от  28.02. 2019 ГОДИНА

                   ОТНОСНО: Предложение за продажба на общинско жилище ап.№ 8 от бл.
№ 2 с.Чупрене  

                    І.На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.47 ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, чл.44 и
чл.46 ал.1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински
жилищен  фонд,  Общинският  съвет  разрешава  да  се  продаде   частна  общинска
собственост  – Самостоятелен  обект  в  сграда  с  идентификатор  81757.500.331.1.8
/осемдесет и една хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка, триста
тридесет и едно, точка, едно, точка, осем/, представляващ Апартамент № 8 /осем/ от
Триетажен панелен жилищен блок-9 /девет/ апартамента – Блок № 2 /две/, с площ от
54,70 кв. м. /петдесет и четири цяло и седемдесет стотни кв. м./, ведно с прилежащите
части: Мазе № 8 /осем/, с площ от 6,83 кв. м. /шест цяло осемдесет и три стотни кв. м./
и 9,70 % /девет цяло и седемдесет стотни/  от общите части на сградата,  с адрес на
самостоятелен обект  с. Чупрене, ПК 3950, ул. Осма № 1, бл. 2, ет. 3, ап. 8, актуван с
АОС 1183, за сумата от 11953.00 лв. с ДДС на Радостина Александрова Ранчинска, ЕГН
5801165810, с адрес с.Чупрене, обл.Видин. 

         Възлага на кмета на Община Чупрене да  извърши продажбата.

                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение .
 
                   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 /




