ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 27
от заседанието на 28.09.2017 г.
по точка 10 от дневния ред
Относно: Предложение за изменение на условия поставени при продажбата на общински недвижим имот в
с. Стефан Караджово, община Болярово.
докладва: Христо Христов – кмет на общината
ОбС взе Решение №322 на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет- Болярово
РЕШИ:
1. Отменя условията по решение № 300/25.02.2010 г. на ОбС-Болярово в нот.акт № 133, том І, рег.№
879, д.121 от 2010 год. вписан в служба по вписванията с вх.№ 886/05.09.2010 г., акт № 76, т.ІV, д. №
99/2010 г. за покупко продажба на Поземлен имот с площ 137371 кв.м., VІІ категория в местността
“Костови алчаци” с начин на трайно ползване - Гори и храсти в земеделска земя, съставляващ
поземлен имот с идентификатор № 69208.28.387 по кадастралната карта на с.Стефан Караджово
одобрена със Заповед № РД–18-9/10.04.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, при
граници: ПИ № 69208.28.17; ПИ № 69208.28.18; ПИ № 69208.29.765; ПИ № 69208.28.793; ПИ №
69208.28.843; ПИ № 69208.27.792 на ООД “КРИСТАЛ-2000” ЕИК 130199947 със седалище гр.София и
адрес на управление община Столична, р-н Връбница, бул.“Ломско шосе” № 207 с управител Евтим
Божилов Славков
2. На основание чл.35 ал.5 от ЗОС и чл.41 ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване,управление
и разпореждане с общинско имущество упълномощава кмета на общината да издаде заповед за
отмяна на условията на договора и се направи изменение на договора за продажба при искане от
купувача.
3. На основание чл.44 ал.1 т.7 и т.18 задължава кмета на община да изпълни решението на ОбС
Болярово и да изпрати копие от заповедта и договора на ОбС Болярово.
Гласували: 10 “за”
1. Атанас Борисов Дженков
2. Атанас Стайков Ангелов
3. Бинка Петрова Величкова
4. Димитър Михов Драгоманов
5. Златина Николаева Николова
6. Красимир Любчов Григоров
7. Мария Стоилова Маринова
8. Пламен Петров Петков
9. Съба Георгиева Недева
10. Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

0 “против”;

0 “въздържал се”

Снел преписа:_________________ /Ст. Николова/

