ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
П Р О Т О К О Л
№ 29
27 октомври 2017 г.

РЕШЕНИЕ: № 263
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно и временно ползване на част от имоти –
публична общинска собственост в с.Мокреш и с.Разград.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.12, ал.1, ал.3 и ал.4 от
Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.9, ал.1 от Наредба №3 на ОбС - Вълчедръм за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.81 от Закона за
Държавния бюджет, Общинския съвет РЕШИ:
1. Предоставя за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска
собственост, представляваща 1 бр. помещениe с площ 17,00 кв.м., находящо се на партерен
етаж в сградата на кметска администрация с.Мокреш, изградена в кв.44 по плана на
с.Мокреш (АОС №546/07.04.2005 год.), на Второ основно училище „Иван Вазов” –
гр.Вълчедръм, за дейности по реализиране на Проект „Нов шанс за успех” за провеждане на
курс за ограмотяване на възрастни.
2. Предоставя за безвъзмездно управление част от имот – публична общинска
собственост, представляваща 2 бр. помещения, всяко от които с площ по 40,00 кв.м. и едно
помещение от 20,00 кв.м., находящи се в сградата на бивша детска градина с.Разград,
находяща се в УПИ VI, кад.№ 64 в кв.36 по плана на с.Разград (АОС №23/15.07.1998 год.),
на Второ основно училище „Иван Вазов” – гр.Вълчедръм, за дейности по реализиране на
Проект „Нов шанс за успех” за провеждане на курс за ограмотяване на възрастни.
3. Възлага на Кмета на община Вълчедръм да подпише договор, като началната дата
е от датата на стартиране на проекта до 31.08.2018 год.
Решението е взето на основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА с ПОИМЕННО гласуване и
мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. От общ брой 13 общински
съветници; присъствали - 13. Гласували “за” – 12; “против” – няма; “въздържали се” – 1 – Мариян
Курташев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Альоша Минин)

