ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 35
от заседанието на 29.05.2018 г.
по точка 18 от дневния ред
Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ
се в с. Голямо Крушево, съставляващ УПИ VI-284, кв. 40 по плана на селото, докладва
Христо Христов – кмет на общината, ОбС взе Решение № 449 На основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Болярово

Р Е Ш И:
1. На основание чл.35 ал.1 от ЗОС и чл. 44, ал.1 от Наредба № 10 за
условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в
общински жилища разрешава продажба чрез явен публичен търг по реда на глава
осма от Наредба № 5 за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, на следният имот:
- Дворно място с площ 520 кв.м., заедно с построените в него едноетажна
жилищна сграда със застроена площ 54 кв.м. и плевник със застроена площ 48
кв.м. съставляващо УПИ VІ-284, кв.40 по плана на селото с начална цена,
определена от лицензиран оценител – 1 594,00 лева без ДДС.
2. На основание чл.35 ал.6 от ЗОС и чл.44 ал.2 от Наредба № 10 за условията
и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински
жилища упълномощава кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за
продажба с лицето спечелило търга.
3. На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА кмета на общината да изпрати на
общински съвет индивидуалните административни актове /заповед за спечелен
търг и договор/ 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:_________________

1

/Ст. Николова/

