
                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

От заседание на Общинския съвет гр.Завет , обл.Разград 

Протокол № 25 / 31.10.2005 година 

 

          ПО  ЧЕТВЪРТА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:         

         4.1.Складове с.Острово, кв.69, УПИ І – непродаден обект, включен в списъка за 

приватизация през 2004 година. 

                                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

           

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  E  № 204: 

 

        204/1/. Определя депозит за участие в търга  в размер на 50% от началната тръжна цена за 

имота, който следва да бъде внесен в касата на Община Завет до 31-ия ден включително от 

датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

        Гласували за решението – 13.Против -. Няма. Въздържали се – 1 . 

        204/2/.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.1, ал.2, т.3, чл.4, ал.2 и 

чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.6, ал.1 от 

Наредбата за търговете и конкурсите,  чл.7, т.12 от Наредба №14 за устройство и работа на 

органите за приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет гр.Завет реши : 

           1. Да се проведе нов публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински 

нежилищен имот “Складове” с.Острово, кв.69, УПИ  І със ЗП 137 м2 с ОПС по АОС 

№60/14.11.1997 год. при начална тръжна цена 2 106 лв. 

          2. Ограничение за участие в публичния търг с явно наддаване : Ще се допуска 

физически и юридически лица, регистрирани на територията на Община Завет. 

3. Начин и срок на плащане – достигнатата цена на обекта се заплаща в брой в левове в 

касата на Община Завет в деня на подписване на договора за продажба, като не се допускат 

други платежни средства. 

4. Определя стъпка на наддаване 210.60 лв. - 10% от началната тръжна цена за имота. 

5. Определя депозит за участие в търга  в размер на 50%  от началната тръжна цена за 

имота, който следва да бъде внесен в касата на Община Завет до 31-ия ден включително от 

датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

6. Тръжната документация се закупува от Дирекция “УТОС”, стая 208 на Община Завет 

срещу 100 лв., платими в брой в касата на общината до 30-ия ден включително от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

7. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в 

деловодството на Община Завет до 17.00 часа на 31-ия ден включително от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник”, а при повторен търг - до 17.00 часа на 38-ия 

ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

8. Оглед на обекта се извършва до 31-ия ден включително от датата на обнародване на 

решението в “Държавен вестник” след закупуване на тръжна документация и предварителна 

заявка, а при повторен търг - до 17.00 часа на 38-ия ден включително от датата на обнародване 

на решението в “Държавен вестник”. 

9. Търгът ще се проведе на 33-ия ден от датата на обнародване на решението в 

“Държавен вестник” от 9.00 часа в заседателната зала в административната сграда на общината. 



            10. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 40-ия ден от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник” от 9.00 часа в заседателната зала в 

административната сграда на общината. 

             11. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на 

Кмета на Община Завет протокол от търга. Възлага на Кмета на общината в срок 3 работни дни 

след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга 

участник. 

      12. Възлага на Кмета на Община Завет да сключи договор за покупко-продажба със 

спечелилия търга. 

         

ОТНОСНО:         

        4.2.Отмяна на Решение № 198/ 27.09.2005 г.  на Общинския съвет – Завет.                                       

                                                                        Докл.:М.Хасан – Председател ОбС 

 

          

                                                   Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 205: 

 

        205.  Общинският съвет гр.Завет отменя  свое Решение № 198 прието по Протокол № 23 от 

27.09.2005 г. поради незаконосъобразност. 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР-ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 


