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 № 277
по протокол № 23 от 08.04.2022 г.
на заседание на Общински съвет с. Венец
На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и чл.22 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и §12, ал.1 и ал.3 от Заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители,
общински съвет - Венец след поименно гласуване с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без
„въздържал се”

РЕШИ:
1. Одобрява изготвените от независим оценител по Закона за независимите
оценители оценки по §12, ал. 3 от Заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители за равностойността
между:
А • Поземлен имот 87610.19.230, област Шумен, община Венец, с. Ясенково, м.
Къзамък,, вид собственост : Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска,
категория 3, НТП Пасище, площ 13,620 дка , стар номер 000230. Заповед за одобрение на
КККР № РД-18-1960/12.12.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК
и
Б• Поземлен имот 87610.21.22, област Шумен, община Венец, с. Ясенково, м.
Бостанлък аркасъ,, вид собственост : Общинска частна, вид територия Земеделска,
категория 8, НТП Нива , площ 3,800 дка , стар номер 021022. Заповед за одобрение на
КККР № РД-18-1960/12.12.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК
• Поземлен имот 87610.14.105, област Шумен, община Венец, с. Ясенково, м.
Душка,, вид собственост : Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8,
НТП Нива , площ 7,001 дка , стар номер 014105. Заповед за одобрение на КККР № РД-181960/12.12.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК
• Поземлен имот 87610.14.1, област Шумен, община Венец, с. Ясенково, м. Душка,,
вид собственост : Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива ,
площ 4,001 дка , стар номер 014001. Заповед за одобрение на КККР № РД-181960/12.12.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК
2. На основание §12, ал.3 във връзка с §12, ал.1, т.5 от Заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските
производители, предоставя за изграждането на енергийни обекти по смисъла на §1, т.23 от
Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката и в тази връзка дава съгласие за
извършването на разпоредителни действия с имота по т. 1, буква А:

3. На основание §12, ал.3 от Заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, определя имотите по
точка 1, буква Б. като заместващи на имота по точка 1, буква А. в остатъчния поземлен
фонд по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

4. Общински съвет-Венец на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1 от Закона за опазване на
земеделските земи, във връзка с чл.37, ал.4 , т.4 от Закона за общинската собственост и чл.
62, ал. 2 от Закона за енергетиката, дава ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ на
„Ремонтинженеринг“ ООД - село Ясенково, ул. „ Долашма “ № 47, ЕИК 127605252, за
изработване на подробен устройствен план, във връзка с промяната на предназначението, за
сметка на същото дружество, на следния имот от общински поземлен фонд, необходим за
изграждането на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми
източници / фотоволтаичен парк/ : Поземлен имот 87610.19.230, област Шумен, община
Венец, с. Ясенково, м. Къзамък,, вид собственост : Стопанисвано от общината, вид
територия Земеделска, категория 3, НТП Пасище, площ 13,620 дка , стар номер 000230.
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1960/12.12.2018 г. на Изпълнителния директор на
АГКК .
5. Общински съвет- Венец определя срок на валидност на предварителното съгласие
36/тридесет и шест/ месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящето решение.

6. Възлага на Кмета на община Венец да предприеме всички необходими правни и
фактически действия по изпълнение на настоящото решение.
7. Дава съгласие кметът на община Венец да упълномощи „Ремонтинженеринг“
ООД - село Ясенково, ул. „ Долашма “ № 47, ЕИК 127605252 да възложи от името на
Община Венец и за своя сметка по съответния законов ред проучването и извършване на
дейности по промяната на предназначението на имот по т. 1, буква А.

Председател на
Общински съвет:/п/ Ридван Ибрямов
Вярно с оригинала,
Протоколист: /Зюбейде Ибрям/

