Вълчи дол

Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл.”Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от инж. Пенка Димитрова Йорданова- Кмет на община Вълчи дол
Относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост в община Вълчи дол през 2013 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с намеренията ни за продажба на имоти частна общинска собственост,
съставляващи №052026, с. Брестак; №028006, с. Генерал Киселово; №020129 и №020131
с. Щипско; и бивша баня гр. Вълчи дол предлагам на Общински съвет Вълчи дол следния
проект на

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 3 от
НРПУРОИ
I. Приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълчи дол през 2013 г.:
I.I. В раздел „Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ”,
се създават следните точки:
20. Имот №052006 в землището на с. Брестак, начин на трайно ползване: нива, с
площ от 2.464 дка, АОС №999/17.07.2009 г.
21. Имот №028006 в землището на с. Генерал Киселово, начин на трайно ползване:
нива, с площ от 7.367 дка, АОС №1089/02.12.2009 г.
22. Имот №020129 в землището на с. Щипско, начин на трайно ползване: лозе, с
площ от 0.492 дка, АОС №955/29.05.2009 г.
23. Имот №020131 в землището на с. Щипско, начин на трайно ползване: лозе, с
площ от 0.588 дка, АОС №954/29.05.2009 г.
24. Имот, съставляващ- масивна сграда на баня с изба, със ЗП 216 кв.м., намираща
се в УПИ VIII- 653, кв. 44, по плана на гр. Вълчи дол, АОС №1458/05.03.2013 г.

ВНОСИТЕЛ ........................
ИНЖ. ПЕНКА ЙОРДАНОВА,
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
юни 2013 г.
гр. Вълчи дол
Изготвил: гл. експерт „ОС”...................
/Иван Драганов/

