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РЕШЕНИЕ № 198 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 28 ОТ 29.10.2021г. 

 

 Относно: Разпореждане с общинска собственост 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 54, ал. 1 и чл. 68, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и във връзка със Заявление № 2333/06.10.2021г. от 

Асаши Електрик ООД, управител Емил Кирилов Сасичков 

Общински съвет Чупрене взе следното Решение: 

1. Общински съвет Чупрене дава съгласие и възлага на Кмета на Община Чупрене да 

организира провеждането на публична тръжна процедура за продажба на недвижим 

имот, частна общинска собственост, ПИ с индентификатор 81757.500.1086 по 

кадастралната карта в с.Чупрене, община Чупрене,обл.Видин – урбанизирана 

територия с начин на трайно ползване:за друг обществен обект, комплекс, с площ от 

6000 кв.м. и Акт № 1506 за ЧОС от 07.02.2019г. и скица на имота № 15-833422-

28.07.2021г. 

2. Общински съвет Чупрене одобрява извършената експертна оценка от „ХЕНА” ООД 

Видин с експерт оценител инж. Бистра Кирилова Василева на горепосочения 

недвижим имот в размер на 36 100.00 лева. 

3. Общински съвет Чупрене определя: 

3.1.Вид  на процедурата: публичен търг с явно наддаване; 

3.2.Начална тръжна цена – 36 100.00 лева; 

3.3.Депозит за участие – 3 610.00лева; 

3.4.Стъпка на наддаване – 722.00 лева – 2% от началната тръжна цена; 

 

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.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права 

върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от 

данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от 

общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда 

на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. 

Съгласно чл. 68, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, разпореждането с  нежилищни имоти, частна 

общинска собственост, се извършва след изготвяне на пазарна оценка от независим 

https://web.apis.bg/p.php?i=11607#p41243360
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лицензиран оценител на имоти и вещи. Изготвянето на пазарната оценка се 

възлага от кмета на общината. 

Във връзка с гореизложеното, се предлага провеждането на публична тръжна 

процедура за продажба на посочения имот, с което ще се осигурят финансови постъпления в 

общинския бюджет. 

Гласували  поименно10 (десет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТСЪСТВА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 „ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

 

Предложението се прие с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                  /Е. Петрович/            /И. Велков/ 

 

 

 


