ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 40
от заседанието на 20.09.2018 г.
по точка 14 от дневния ред
Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с.
Стефан Караджово, община Болярово, докладва Христо Христов – кмет на общината,
ОбС взе Решение № 489 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от от ЗМСМА, Общински
съвет Болярово

Р Е Ш И:
1. На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС приема Промяна на програмата за
управление и разпореждане на общинска собственост за периода м. 01.2018 г.- м.
12.2018 год. в Община Болярово, като в Приложение № 3 включва за продажба
следният имот:
- Поземлен имот с идентификатор № 69208.501.175 /номер по предходен
план: 314, кв.14, парцел VІІІ/ по кадастралната карта на селото утвърдена със
Заповед № РД-18-9/10.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК при граници
на имота: ПИ № 69208.501.173; № 69208.501.138; № 69208.501.176 и № 69208.501.174.
2. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС, задължава Председателя на ОбС гр.
Болярово да удостовери промяна в програмата и да издаде нареждане за
обнародването и във в-к “Крайгранична искра” и на интернет страницата на
общината.
3. На основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС разрешава продажба на собствен
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Стефан
Караджово, ул. ”Георги Димитров” № 11, общ. Болярово и представляващо:
дворно място цялото с
площ 715 м2, съставляващо поземлен имот с
идентификатор № 69208.501.175 /номер по предходен план: 314, кв.14, парцел VІІІ/
по кадастралната карта на селото утвърдена със Заповед № РД-18-9/10.04.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК при граници на имота: ПИ № 69208.501.173; №
69208.501.138; № 69208.501.176 и № 69208.501.174 на Иван Костадинов Иванов,
Димитър Димов Чакмаков и Тоня Димова Калоянова, собственици на законно
построени сгради за стойността – 2 036,00 лв. /две хиляди тридесет и шест/ лв. без
ДДС.
4. На основание чл. 35, ал.6 от ЗОС и чл. 42, ал. 9 от Наредба № 5 за реда
придобиване, управление разпореждане с общинско имущество на Общински
съвет - Болярово упълномощава кмета на общината да сключи договор за
продажба с Иван Костадинов Иванов, Димитър Димов Чакмаков и Тоня Димова
Калоянова.
5. На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА кмета на общината да изпрати
на общински съвет индивидуалните административни актове /заповедта на кмета
и договора/ в изпълнения на решенията в тридневен срок от издаването им.
Гласували: 7 “за”;

0 “против”;

0 “въздържали се”

1.Атанас Борисов Дженков
2.Атанас Стайков Ангелов
3.Бинка Петрова Величкова
4.Донка Ангелова Ботева
5.Красимир Любчов Григоров
6.Съба Георгиева Недева
7.Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

Снел преписа:_________________/Ст. Николова/

