ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 35
от заседанието на 29.05.2018 г.
по точка 17 от дневния ред
Относно: относно Продажба на имот – частна общинска собственост в гр.
Болярово, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 7, докладва Христо Христов – кмет
на общината, ОбС взе Решение № 448 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
Общински съвет Болярово

Р Е Ш И:
1. На основание чл.47 ал.1, т.3 от ЗОС и чл. 41 от Наредбата по чл.45а, ал.1
разрешава продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ
се в гр.Болярово, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 3, вх.Б, ет.3, ап.7 и представляващ:
апартамент с площ 67,71 м2 състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня,
тоалетна, заедно с 8,756% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на
строеж и избено помещение № 7 с площ 7,99 кв.м., с идентификатор №
05284.501.168.1.19 по КК на
града утвърдена със Заповед № РД-1860/31.08.2009год. на Иво Стоянов Йорданов, ЕГН 8206039167, от гр.Болярово,
обл.Ямболска, притежаващ л.к. № 646412443, изд. на 28.04.2017 год., от МВРЯмбол,за стойността – 5 552.00 /пет хиляди петстотин петдесет и два/ лв. без ДДС.
2. На основание чл.35 ал.6 от ЗОС и чл.43 ал.2 от Наредба № 10 за условията
и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под наем на
общински жилища упълномощава кмета на общината да издаде заповед и сключи
договор за продажба с Иво Стоянов Йорданов, ЕГН 8206039167 от гр. Болярово.
3.На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА кмета на общината да изпрати на
общински съвет заповедта на кмета и договора в изпълнения на решенията в
тридневен срок от издаването им.
Гласували: 11 “за”;

0 “против”;
1.Атанас Борисов Дженков
2.Атанас Стайков Ангелов
3.Бинка Петрова Величкова
4.Димитър Михов Драгоманов
5.Донка Ангелова Ботева
6.Златина Николаева Николова
7.Красимир Любчов Григоров
8.Мария Стоилова Маринова
9.Пламен Петров Петков
10.Съба Георгиева Недева
11.Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

0 “въздържали се”

Снел преписа:_________________
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/Ст. Николова/

