ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
с.Калояново, пл.”Възраждане” № 6, тел.:03123/23-21, факс:03123/ 24-12

ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 109
от редовно заседание на Общински съвет Калояново,
Пловдивска област, прието с Протокол № 14/29.09.2016 г.
ОТНОСНО:Актуализация на Годишната програма и вземане решение за
продажба на поземлен имот по КККР на с. Ръжево Конаре, област
Пловдивска
ДОКЛАДВА: ВЕСЕЛИН БОНОВ – Зам.кмет на община Калояново
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО
Р Е Ш И:
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Общински съвет
Калояново дава съгласие за актуализация на приетата Годишна програма за
управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Калояново
приета с Решение № 23, взето с Протокол № 5/28.01.2016 г. на ОбС Калояново и
добавя в раздел ІІІ -1 “Продажба”:
Поземлен имот с идентификатор 63567.170.561 (шест три пет шест седем точка
едно седем нула точка пет шест едно), с трайно предназначение на територията –
земеделска с площ : 13385 кв.м. (Тринадесет хиляди триста осемдесет и пет кв.м.);
начин на трайно ползване: изоставена орна земя, находяща се в землището на с.
Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив, местност Балталъка, по
кадастралната карта и кадастралните регистри на одобрени със заповед № РД-187/10.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК при граници: 63567.170.560;
63567.170.21; 63567.170.18; 63567.170.44; 63567.170.43
2. На основание чл. 35 ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл. 90 от НРПУРОИ на
община Калояново, Общински съвет Калояново дава съгласие за продажба чрез
публичен таен търг и определя, определената по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС пазарна
оценка на имота, която към септември 2016 г. е в размер на: 3 882 лв. /словом: три
хиляди осемстотин осемдесет и два лева/, а именно:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 63567.170.561 (шест три пет шест седем
точка едно седем нула точка пет шест едно), с трайно предназначение на територията
– земеделска с площ : 13385 кв.м. (Тринадесет хиляди триста осемдесет и пет кв.м.);
начин на трайно ползване: изоставена орна земя, находяща се в землището на с.
Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив, местност Балталъка, по

кадастралната карта и кадастралните регистри на одобрени със заповед № РД-187/10.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК при граници: 63567.170.560;
63567.170.21;
63567.170.18; 63567.170.44; 63567.170.43– частна общинска
собственост с н.т.ц. - 5 354 лв. /словом: пет хиляди триста петдесет и четири лева/
3. Правомощия по изпълнение на решението се предоставят на кмета на
Община Калояново.

Общ брой общински съветници
Брой присъствали на гласуването
Гласували поименно "за"
№

Трите имена

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/
/Младен Петров/
- 17
- 17
- 13, както следва:
“за”

1.
Младен Иванов Петров
„за“
2.
Петя Иванова Павлова
„за“
3.
Христо Иванов Пищялов
„за“
4.
Иван Борисов Бекиров
„за“
5.
Франц Павлов Селимов
„за“
6.
Тодор Танев Димов
„за“
7.
Йонко Иванов Вангов
8.
Георги Илиев Тричков
9.
Петър Рангелов Карадамянов
10. Живко Иванов Здравков
11. Кръстю Иванов Кодошев
„за“
12. Иван Йосифов Яков
„за“
13. Сафет Шабан Ахмед
„за“
14. Пламен Данчев Николов
„за“
15 Йорданка Димитрова Порязова
„за“
16. Петранка Ив.Арабаджийска-Саид
„за“
17. Павел Иванов Павлов
„за“
"Против"
-1
“въздържали се”
-3
Вярно при ОбС Калояново
Протоколчик:
/В.Шахънска/
Юрист ОбС Калояново:
/Йовка Якова/

“против”

“въздържали се”

“въздържали се”
“въздържали се”
“против”
“въздържали се”

