ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН
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__________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 189
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 и във връзка с разпоредбите на Закона за
общинската собственост, общински съвет - Венец след поименно гласуване с 17 гласа
„ЗА”, без „против” и без „въздържал се”

РЕШИ:
1.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“:
1.1 УПИ VIII -242, в кв. 39 по действащия подробен устройствен план на с.
Черноглавци, с площ от 3000.97 кв. м ведно с построена масивна сграда (бившо
училище) на три етажа със застроена площ 704 кв. м
2.Дава съгласие за продажба на урегулиран поземлен имот УПИ VІIІ- 242, кв.39 по
действащия ПУП на с.Черноглавци, община Венец, одобрен със заповед № 178 /15.08.2011
година, целият с площ 3000,97 кв.м., ведно с построена масивна сграда (бившо училище) на
три етажа със застроена площ 704 кв. м актуван с АЧОС № 439 от 02.09.2011г., вписан в
Службата по вписвания Вх. Рег.№ 5202 от 09.02.2011 г.
3.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост ОбС одобрява
оценката изготвена от лицензиран оценител в размер на 52 690лв /петдесет и два хиляди
шестстотин и деветдесет лева/.
4.Възлага на кмета на общината да извърши всички действия по организацията и
провеждането на търга.
5.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.
6. 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. Черноглавци.
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