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РЕШЕНИЕ № 79 

по протокол № 9 от 31.08.2020 г. 

на заседание на Общински съвет с. Венец 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание разпоредбите от Закона за 

общинската собственост,  Общински съвет - Венец  след поименно гласуване  с 14 гласа 

„ЗА”, без „против” и без „въздържал се” 

РЕШИ: 
 

I. Общински съвет – Венец  дава съгласие за изменение и допълнение на Годишната 

програма както следва: 

 

1. Допълва Годишната Програма за Управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост, през 2020 година в Раздел III „ОПИСАНИЕ НА 

ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ОТДАДЕ ПОД 

НАЕМ, ДА ПРОДАДЕ И ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА КОНЦЕСИЯ”, точка 1 се добавя: 

- Помещение от  бивш Младежки дом с обща квадратура 51 м2,  находящо се в с. 

Венец. 

 

II. Дава съгласие в Годишната програма да се допълни в раздел III „ Описание на 

имотите, които общината има намерение да отдаде под наем, да предложи за 

продажба и да предложи за концесия” - точка 4, подточка „А“, подподточка „б“: 

1. УПИ XI- 27 кв. 7  представляващо празно общинско място, по плана на 

село Капитан Петко с обща площ от 1300 м2. 

2. УПИ XXIII общ.  кв. 32  представляващо празно общинско място, по плана 

на село Борци, общ. Венец, обл. Шумен. 

III. Дава съгласие в Годишната програма да се допълни в раздел III „ Описание на 

имотите, които общината има намерение да отдаде под наем, да предложи за 

продажба и да предложи за концесия” - точка 4, подточка „Б“: 

1. УПИ IX кв. 56  представляващо общинско дворно място със законно 

построена сграда, по плана на село Ясенково с обща площ от 630 м2. 

2. УПИ III -74 кв. 20  представляващо общинско дворно място със законно 

построена сграда, по плана на село Ясенково с обща площ от 640 м2. 

3. УПИ III – 278, в кв. 42  представляващо общинско дворно място със 

законно построена сграда, по плана на село Венец с обща площ от 790 м2. 

 

IV. Допълва Годишната Програма за Управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост, през 2020 година в Раздел III „ОПИСАНИЕ НА 

ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ОТДАДЕ ПОД 

НАЕМ, ДА ПРОДАДЕ И ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА КОНЦЕСИЯ”, в точка 5, 

подточка В.  (продажба по реда на чл. 35 от ЗОС и чл. 36, ал. 1 т. 2 от 

НРПСУРОИ на Община Венец се добавя: 
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1. Общински придаваемо място към УПИ VI , кв. 71 по регулационния план на с. 

Венец, общ. Венец, обл. Шумен и към УПИ VII кв. 71 по регулационния план на с. 

Венец, общ. Венец, обл. Шумен, с площ на общинския дял – 1566 кв.м. 

 

V. Дава съгласие в Годишната програма да се допълни в раздел III „ Описание 

на имотите, които общината има намерение да отдаде под наем, да предложи 

за продажба и да предложи за концесия” да се създаде нова подточка „Г- 

Дарение на имот по реда на чл. 35 ал. 5 от ЗОС“: 

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20643.11.219 по КК и КР на с. Денница, 

общ. Венец, обл. Шумен, одобрена със Заповед № РД-18-1951/11.12.2018г. на 

ИД на АГКК, с площ от 3204 кв.м. Адрес на ПИ : местност ”ЯСАЦИ” с трайно 

предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг 

вид нива, категория: 3-/трета/, да бъде дарен безвъзмездно на Мюсюлманското 

настоятелство на с. Денница за нуждите на Джамията. 

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20643.11.221 по КК и КР на с. Денница, 

общ. Венец, обл. Шумен, одобрена със Заповед № РД-18-1951/11.12.2018г. на 

ИД на АГКК, с площ от 2931 кв.м. Адрес на ПИ : местност ”ЯСАЦИ” с трайно 

предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг 

вид нива, категория: 3-/трета/, да бъде дарен безвъзмездно на Мюсюлманското 

настоятелство на с. Денница за нуждите на Джамията. 

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 81061.26.106  по КК и КР на с. 

Черноглавци, общ. Венец, обл. Шумен, одобрена със Заповед № РД-18-

1959/12.12.2018г. на ИД на АГКК, с площ от 10001 кв.м. Адрес на ПИ : 

местност ”АРАБАДЖИЛАР” с трайно предназначение на територията: 

Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория: 6-/щеста/, да бъде 

дарен безвъзмездно на Мюсюлманското настоятелство на с. Черноглавци за 

нуждите на Джамията 

 
 

 

 

 

 

 

Председател на  

Общински съвет:/п/ Ридван Ибрямов 

 

Вярно с оригинала, 

Протоколист: /Зюбейде Ибрям/ 


