РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№52/22.08.2018г.
РЕШЕНИЕ
№342
На основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и на Заповед №4-95-00-450 от 07.08.2018г. на Областния управител на
област с административен център гр. Русе, Общински съвет – Ценово
Р Е Ш И:
Отменя Решение №335 на Общински съвет – Ценово по Протокол №51 от
25.07.2018г.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел/факс: : 08122/ 20-75
e-mail: obs_cenovo@abv.bg
www.tsenovo.eu

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№52/22.08.2018г.
РЕШЕНИЕ
№343
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 8, ал. 2 от ЗОС и чл. 79 от АПК, във връзка с чл. 8 от ЗНА, чл. 3, ал. 2 във връзка с
чл.3, ал.1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински
съвет – Ценово
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за общинската
собственост, приета с Решение № 219 по Протокол № 32/26.07.2017 г., изм. с Решение
№ 281 по Протокол № 42/31.01.2018 г.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел/факс: : 08122/ 20-75
e-mail: obs_cenovo@abv.bg
www.tsenovo.eu

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№52/22.08.2018г.
РЕШЕНИЕ
№344
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона
за общинската собственост във връзка с чл. 32 ал. 1, т. 1; чл. 34 ал. 2 от Наредба №2 за
общинската собственост на община Ценово и чл.3, ал.1, т. 8 и ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, Общински съвет Ценово
Р Е Ш И:
1. Извършва допълване на годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018 г. до
31.12.2018 г. с :
т. 2.4 Продажба на имоти общинска частна собственост.
2.4.3 Продажба на масивна едноетажна сграда общинска частна собственост
със застроена площ от 186 м², построена през 1993 г. и ПИ №053026 по картата на
възстановената собственост на с. Беляново с площ 4.301дка, кат. VI, НТП – лозе
терасирано, върху който е построена сградата.
2. Дава съгласие да се продаде недвижим имот масивна едноетажна сграда
общинска частна собственост със застроена площ от 186 м², построена през 1993 г. и
ПИ №053026 по картата на възстановената собственост на с. Беляново с площ 4.301дка,
кат. VI, НТП – лозе терасирано, върху който е построена сградата.
3. Одобрява пазарната оценка от 6400.00 лв. /шест хиляди и четиристотин лева/
без ДДС на недвижим имот масивна едноетажна сграда общинска частна собственост
със застроена площ от 186 м², построена през 1993 г. и ПИ №053026 по картата на
възстановената собственост на с. Беляново с площ 4.301дка, кат. VI, НТП – лозе
терасирано, върху който е построена сградата и я определя за пазарна цена на имота.
4. Възлага на Кмета на Община Ценово да извърши необходимите действия за
провеждане на публичен търг и сключи договор със спечелилия участник.
Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)
7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел/факс: : 08122/ 20-75
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