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ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
по Протокол № 12 от 25-11-2014г.

Относно: Приемане на промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост в Община Смядово през 2014 г.
С 7 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” – 3, и
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за
общинската собственост и във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост в Община Смядово през 2014 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
приема следното

РЕШЕНИЕ № 451
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Приема промяна в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост в Община Смядово през 2014 г. в Раздел ІІІ: Описание на имотите, които
Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване
на вещни права и предоставяне на концесия – имоти, които Община Смядово има намерение
да продаде, позиция 10 – имоти общинска собственост, които не могат да се използват за
нуждите на общината поради лошо експлоатационно състояние, не се отдават под наем и към
които има заявени сериозни инвестиционни намерения, като бъде вписан следния имот:
Празно дворно място ПИ идент. № 67708.308.461 по Кадастралната карта на гр.
Смядово, одобрена със Заповед № РД-18-54/11.09.2007 г. с площ от 1 550 кв.м., трайно
предназначение на територията – Урбанизиран, с характер на застрояване – ниско
застрояване/до 10 м/, за който имот е отреден УПИ ІV-308.461 по Застроителен регулационен
план на гр. Смядово, одобрен със Заповед № РД-25.302/01.04.1986 г. и Заповед №
478/14.08.2014 г. Имотът и с административен адрес: гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен,
ул. „Иван Вазов“ № 38 с Акт за частна общинска собственост № 1513/02.10.2014 г. при
Община Смядово, вписан в Службата по вписвания в гр. В. Преслав вх. рег. № 2361/10.10.2014
г. Акт № 165, т. 7, д. 1324/2014 г., на основание чл. 56, ал. 1, чл. 58, ал. 1 и чл. 2, ал. 2 от Закона
за общинската собственост и §42 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за общинската собственост.
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