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__________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 188
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 ал. 3 от
ЗОС и заявления с вх. № 100-3 от 28.01.2021г. и вх. № 100-32 от 22.06.2021г., общински
съвет - Венец след поименно гласуване с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал
се”

РЕШИ:
I.Да се проведе процедура по чл.32, ал. 1 на НРПСУРОИ за продажба на имот, частна
общинска собственост, на собственника на законно построена върху нея сграда както следва:

1.Дава съгласие Мустафа Мустафа да придобие право на собственост върху
урегулиран поземлен имот УПИ VІІ- АПК, кв.60 по действащия ПУП на с.Ясенково,
община Венец, одобрен със заповед № 862/14.06.1971 година, целият с площ 850 кв.м.,
актуван с АЧОС № 1229 от 23.07.2021г., вписан в Службата по вписвания Вх.Рег.№4607 от
26.07.2021 г. върху който е построена жилищна сграда, съгласно Удостоверение № 271 от
02.10.1987г. и Договор от 02.10.1987г. за отстъпено право на строеж. Удостоверение № 041/
03.08.2021г. за идентичност на имена.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост ОбС одобрява
оценката изготвена от лицензиран оценител в размер на 3400 лв /три хиляди и
четиристотин лева/.
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. Дава съгласие Нида Ахмед да придобие право на собственост върху урегулиран

поземлен имот УПИ І- АПК, кв.61 по действащия ПУП на с.Ясенково, община Венец,
одобрен със заповед № 862/14.06.1971 година, целият с площ 1075 кв.м., актуван с АЧОС
№ 1204 от 02.02.2021г., вписан в Службата по вписвания Вх.Рег.№460 от 04.02.2021 г.
върху който е построена жилищна сграда, съгласно Удостоверение № 223 от 03.08.1987г. и
Договор от 03.08.1987г. за отстъпено право на строеж. Удостоверение №70 / 03.08.2021г. за
идентичност на имена.
1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост ОбС одобрява
оценката изготвена от лицензиран оценител в размер на 4660 лв /четири хиляди и
шестстотин и шестдесет лева/.
2.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.

3. 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.
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