
            ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ  КЪРДЖАЛИ 

                                                    
           Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №08 

 

                   от 04.03.2022 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. Незастроен УПИ І в кв. 9, с площ 300 кв.м. по плана на с. Железник,                    

общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1239/06.12.2021 г., 

оценен от независим лицензиран експерт - оценител на цена 2 526,00 /две хиляди 

петстотин двадесет и шест лв. и 00 ст./ лв. без ДДС. 

2. Незастроен УПИ ІI в кв. 9, с площ 784,55 кв.м. по плана на с. Железник,                 

общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1240/06.12.2021 г., 

оценен от независим лицензиран експерт - оценител на цена 6 607,00 /шест хиляди 

шестстотин и седем лв. и 00 ст./ лв. без ДДС. 

3. Незастроен УПИ ІII в кв. 9, с площ 776 кв.м. по плана на с. Железник,                 

общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1241/06.12.2021 г., 

оценен от независим лицензиран експерт - оценител на цена 6 535,00 /шест хиляди 

петстотин тридесет и пет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС. 

4. Незастроен УПИ XXV в кв. 1, с площ 621 кв.м. по плана на с. Железник,                 

общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1246/24.01.2021 г., 

оценен от независим лицензиран експерт - оценител на цена 5 231,00 /пет хиляди двеста 

и тридесет и един лв. и 00 ст./ лв. без ДДС. 

5. Поземлен имот с идентификатор 81236.501.582 с площ 874 кв.м. по КККР на           

с. Черноочене, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№1249/31.01.2022 г., оценен от независим лицензиран експерт - оценител на цена 11 

715,00 лв. /единадесет хиляди седемстотин и петнадесет лв. и 00 ст./ без ДДС. 

6. Незастроен УПИ VIII в кв. 1, с площ 514 кв.м. по плана на с. Драганово,                 

общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №366/11.01.2018 г., 

оценен от независим лицензиран експерт - оценител на цена 4 328,00 /четири хиляди 

триста двадесет и осем лв. и 00 ст./ лв. без ДДС. 

7. Незастроен УПИ I в кв. 5, с площ 630 кв.м. по плана на с. Ябълчени,                    

общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1253/22.02.2022 г., 

оценен от независим лицензиран експерт - оценител на цена 6 150,00 /шест хиляди сто и 

петдесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС. 

8. Незастроен УПИ II в кв. 5, с площ 630 кв.м. по плана на с. Ябълчени,                    

общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1254/22.02.2022 г., 

оценен от независим лицензиран експерт - оценител на цена 6 150,00 /шест хиляди сто и 

петдесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС. 

9. Незастроен УПИ II в кв. 19, с площ 739,42 кв.м. по плана на с. Житница,                    

общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1255/22.02.2022 г., 

оценен от независим лицензиран експерт - оценител на цена 7 552,00 /седем хиляди 

петстотин петдесет и два лв. и 00 ст./ лв. без ДДС. 



  

10. Незастроен УПИ III в кв. 19, с площ 733,33 кв.м. по плана на с. Житница,                    

общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1256/22.02.2022 г., 

оценен от независим лицензиран експерт - оценител на цена 7 489,00 /седем хиляди 

четиристотин осемдесет и девет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС. 

11. Едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 48,60 кв. м, състояща се от 

две стаи и входно антре, находяща се в  ПИ с пл.сн.№187 по плана на с. Житница,       

общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1244/14.01.2022 г., 

оценен от независим лицензиран експерт - оценител на цена 700,00 /седемстотин лв. и 00 

ст./ лв. без ДДС. 

 
 

        В гласуването участваха 17 общински съветници, от които 17 гласа 

“За”, ”Против” и “Въздържал се”-няма.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:            

      /БЕДРИЕ  ГАЗИЮМЕР/ 
 


