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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 34
от заседанието на 30.04.2018г.
по точка 3 от дневния ред

ОТНОСНО:Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2018 г. и откриване на процедура за продажба на имот
общинска собственост -незастроен терен, описан в АЧОС № 811/28.02.2018 г.,
съставляващ поземлен имот /ПИ/ № 191 по плана на село Буковец с площ 294,00 кв. м.,
при граници на имота СИ-улица; СЗ-ПИ № 190; ЮИ- улица и ЮЗ- ПИ № 192.

РЕШЕНИЕ № 220
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. Допълва Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 г., приета с Решение № 193/Протокол № 31 от 26.01.2018 г. на ОбС гр.
Брусарци, както следва :

В раздел І. "ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С
ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ" се създава нова точка 5. Приходи от продажба
на имот, общинска собственост - незастроен терен, съставляващ поземлен имот /ПИ/ №
191 по плана на село Буковец, с площ 294,00 кв. м., при граници на имота СИ-улица; СЗ-ПИ
№ 190; ЮИ- улица и ЮЗ- ПИ № 192.- 538,00 лв. и общата стойност на очакваните приходи от
356 470,00 се променя на 357 008,00 лв.
2. Открива процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот
общинска собственост - незастроен терен, описан в АЧОС № 811/28.02.2018 г., съставляващ
поземлен имот /ПИ/ № 191 по плана на село Буковец с площ 294,00 (двеста деветдесет и
четири) кв. м., при граници на имота СИ-улица; СЗ-ПИ № 190; ЮИ- улица и ЮЗ- ПИ № 192.
3. Определя начална тръжна цена за продажба на имота, описан в т. 2, на 538,00
(петстотин тридесет и осем) 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.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Асен Владов Бузов

За
За

3. Асен Димитров Арсенов
4. Бойка Георгиева Христова
5. Валери Любенов Тодоров
6. Димитър Маринов Митов
7. Емил Цветанов Михайлов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
За
За
За
За
За
За

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

