Препис - извлечение
От Протокол № 17/04.02.2021 г.
На Общински съвет - Монтана
08-01-20/20.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на
Община Монтана, относно продажба на част от имот – частна общинска собственост
на наследниците на законно построена сграда с учредено правото на строеж върху
общинска земя.

Решение
№ 376
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 46, ал. 1, т. 2,
ал. 3, и ал. 5, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество

Общински съвет - Монтана
Реши:
1. Обявява продажбата на 252 ид. части или 252.00 кв. м. в от
общинския поземлен имот с идентификатор 48489.13.291 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, актуван с АОС №6256/2021
г., целия с площ 504.00 кв.м., без търг или конкурс на Нейчо *** Ангелов и
Анета *** Станкова, като наследници на Александър *** Алексов и Фидоска
*** Григорова - съпруга, които са придобили право на строеж и построили
втория етаж от законно изградената двуетажна жилищната сградата и право
на ползване на част от поземления имот, съгласно решение №48 от протокол
№6 от 22.03.1972 г. на ИК на ГНС-Михайловград и типов договор от
29.04.1972 г. на градски народен съвет – гр. Монтана.
2. Определя цена от 6 804.00 /шест хиляди осемстотин и четири/ лева
без ДДС за 252 ид. части или 252.00 кв. м. от общински поземлен имот с
идентификатор 48489.13.291 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Монтана, като данъчната оценка на целия имот е
11 340.00 /единадесет хиляди триста и четиридесет/ лева, съгласно
удостоверение №ДО000147/14.01.2021 г. от отдел “Местни приходи” при
община Монтана.
3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното
решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

Председател:…………………
/Иво Иванов/

