
 

 

 

                                                        РЕШЕНИЕ №65 

По протокол № 6 от 27.04.2017г. 

 

Относно:  Приемане на решение за одобряване на пазарна цена за продажба на 

1.766 дка част от имот № 011389 с обща площ на имота 3.726 дка в землището на  с. 

Никола Козлево актуван с АОС № 2446. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 2 и 

ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински Съвет 

Никола Козлево дава съгласие за прекратяване на съсобственост на имот № 011389 с 

обща площ на имота 3.726 дка в землището на  с. Никола Козлево актуван с АОС № 

2446, чрез продажба на съсобственика на цена определена от независим оценител на 

стойност 1730 лв. (хиляда седемстотин и тридесет лева и 00 ст.) определената стойност 

е без ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението на 

настоящото решение. 

 

От общо гласували 12, по именно : 

Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“отсъства” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„за“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                  -„за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед             -“за” 

    Ерджан Февзи Хасан                             -„за“ 

    Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за“ 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20-82, e – mail : obankozlevo@abv.bg 

 

mailto:obankozlevo@abv.bg


От общо гласували 12, с 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“,   

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 27.04.2017г. Протокол № 6, т.10 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                                     /Стефан Стефанов/ 

 

 

 


