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ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
по Протокол № 3 от 29-03-2018 г.
По докл. записка № 49/16.03.2018 г., вносител: Иванка Петрова – Кмет на община
Смядово
Относно: Продажба на недвижим имот, представляващ Трафопост „Сеносушилня“
/Кравекомплекс/, състоящ се от сграда с идентификатор 67708.306.559.1, със ЗП 56 кв. м. и
сграда 67708.306.559.2, със ЗП 81 кв. м., административен адрес: гр. Смядово, Промишлена
зона
Поименно гласуване
С 13 гласа „за“, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал.
4 от НРПУРОИ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 355

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с явно наддаване: Трафопост
„Сеносушилня“ /Кравекомплекс/, със застроена площ 137/сто тридесет и
седем/ кв. м., състоящ се от Сграда с идентификатор 67708.306.559.1 /шест седем
седем нула осем точка три нула шест точка пет пет девет точка едно/ със
застроена площ 56 /петдесет и шест/ кв. м. и Сграда с идентификатор
67708.306.559.2 /шест седем седем нула осем точка три нула шест точка пет
пет девет точка две/, със застроена площ 81 /осемдесет и един/ кв. м., брой
етажи на сградите – 1/един/; предназначение на сградите: Сграда за
енергопроизводство; година на построяване: 1990/хиляда деветстотин и
деветдесета/ г.
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2. Определя начална тръжна цена в размер на 8 200,00 лв. /осем хиляди и двеста лева
и нула стотинки/ без вкл. ДДС.
3. Възлага на Кмета на община Смядово да проведе търга и сключи договор за
продажба. Плащането на достигнатата тръжна цена, ведно с дължимите данъци и
такси да се извърши по банков път в четиринадесет дневен срок от влизане в сила
на заповедта за определяне на купувач.

БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Председател на Общински съвет Смядово
Изготвил:
Инж. Камелия Русева
Гл. специалист ООбС
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