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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 45
от заседанието на 30.01.2019г.
по точка 3 от дневния ред

ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на имот общинска собственост- Застроен

поземлен имот с индетификатор № 67564.54.872, находящ се в землището на с.Смирненски,
община Брусарци и включващ дворно място с площ 803 кв.м., едноетажна масивна сграда със
застроена площ /ЗП/ от 212 кв.м. и селскостопански обект със ЗП от 101 кв.м. описани в
АОС№247/27.10.2008г. и АОС№816/17.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 275
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и по реда на
чл.35, ал.1 от ЗОС, Общински съвет гр.Брусарци
РЕШИ:
1. Открива процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот общинска
собственост - застроен поземлен имот с индетификатор № 67564.54.872, находящ се в землището на
с.Смирненски, община Брусарци и включващ дворно място с площ 803 кв.м., едноетажна масивна
сграда със застроена площ /ЗП/ от 212 кв.м. и селскостопански обект със ЗП от 101 кв.м. описани в
АОС№247/27.10.2008г. и АОС№816/17.12.2018г.
2. Определя начална тръжна цена за продажба на имота, описан в т. 1, на 6 150 (шест хиляди
сто и петдесет ) лева, колкото е пазарната оценка на имота.
4. Определя стъпката за наддаване на публичния търг с явно наддаване на 10 (десет) процент
от началната тръжна цена.
5. Възлага на Кмета на общината да приведе в изпълнение процедура за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на имот общинска собственост, подробно описан в т.1.
Приложение :
1. Копие от АОС№247/27.10.2008г и АОС№816/17.12.2018г.
2. Скици на имота.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Асен Владов Бузов
3. Асен Димитров Арсенов
4. Бойка Георгиева Христова
5. Валери Любенов Тодоров
6. Димитър Маринов Митов
7. Емил Цветанов Михайлов
8. Йордан Владиславов Йорданов
9. Катя Крумова Додева

За
За
За
Въздържал се
За
За
За
За
За

10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За

Приема се
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/
/Ангелина Борисова/
Изготвил преписа:
Техн. сътрудник ОбС
/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

