
            ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ  КЪРДЖАЛИ 
                                                    

           Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №76 
                   от 11.10.2021 година        

 
 Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал. 1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 33, 
ал. 1, т. 1; чл. 34, ал. 1 и чл. 43 от НРПУРОС, определя пазарни оценки за 
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти - частна 
общинска собственост: 
 

1. Неурегулиран ПИ с №75 с площ 250 кв.м. по плана на с. Ябълчени,                     
общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№250/20.06.2016 г., оценен от независим лицензиран експерт - оценител на 
цена 1 974,00 /хиляда деветстотин седемдесет и четири лв. и 00 ст./ лв. без 
ДДС.  

2. Незастроен УПИ ІV в кв. 8 с площ 800 кв.м. по плана на с. Железник,                 
общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1221/17.09.2021 г., оценен от независим лицензиран експерт - оценител на 
цена 6 526,00 /шест хиляди петстотин двадесет и шест лв. и 00 ст./ лв. без 
ДДС. 

3. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.282 с площ 657 кв.м. по 
КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №1222/20.09.2021 г., оценен от независим лицензиран експерт - 
оценител на цена 6 833,00 лв. /шест хиляди осемстотин тридесет и три лв. и 
00 ст./ без ДДС. 

4. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.247 с площ 871 кв.м. по 
КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №1223/29.09.2021 г., оценен от независим лицензиран експерт- 
оценител на цена 9 335,00 лв. /девет хиляди триста тридесет и пет лв. и 00 
ст./ без ДДС. 

5. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.284 с площ 874 кв.м. по 
КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №1224/29.09.2021 г., оценен от независим лицензиран експерт- 
оценител на цена 9 598,00 лв. /девет хиляди петстотин деветдесет и осем лв. 
и 00 ст./ без ДДС. 

        В гласуването участваха 16 общински съветници, от които 16 гласа 
“За”, ”Против” и “Въздържал се”-няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:            
      /БЕДРИЕ  ГАЗИЮМЕР/ 


