ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН
9751 с.Венец, ул.”Кирил и Методий” № 24, тел.: 05343 21 91, факс: 05343 89 80
e-mail: kmet@venets.bg, www.venets.bg
__________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 187
по протокол № 17 от 10.08.2021 г.
на заседание на Общински съвет с. Венец
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, по реда на НРПСУРОИ и чл.35 от ЗОС,
общински съвет - Венец след поименно гласуване с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без
„въздържал се”

РЕШИ:
I.

Да се проведе явен търг за продажба на имот, частна общинска собственост както
следва:
1.УПИ XI кв. 16 представляващо празно общинско място, по плана на село
Ясенково с обща площ от 300 м2. Имота е описан с АОС №1219/28.06.2021г. С
първоначална тръжна цена определена от лицензиран оценител 1300 лева (хиляда и
триста лева.)
2.Възлага на кмета на общината да извърши всички действия по организацията и
провеждането на търга.
3.Възлага на основание чл.35, ал.6 и чл.57 от НРПСУРОИ кмета на общината да
издаде заповеди и сключи договори за покупко-продажба на имота.
4.30 % от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на
изграждането, за
основен и текущ ремонт на социалната и техническата
инфраструктура на територията на кметство с.Ясенково.

II.

Да се проведе явен търг за продажба на имот, частна общинска собственост както
следва:

1. УПИ XXVI общ. кв. 14 представляващо празно общинско място, по плана на село
Денница с обща площ от 1010 м2 , общ. Венец, обл. Шумен.Имота е описан с АОС
№1223/28.06.2021г. С първоначална тръжна цена определена от лицензиран
оценител 2820 лева (две хиляди осемстотин и двадесет лева).
2. Възлага на кмета на общината да извърши всички действия по организацията и
провеждането на търга.
3. Възлага на основание чл.35, ал.6 и чл.57 от НРПСУРОИ кмета на общината да
издаде заповеди и сключи договори за покупко-продажба на имота.
4. 30 % от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на
изграждането, за
основен и текущ ремонт на социалната и техническата
инфраструктура на територията на кметство с.Денница.
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