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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 37
от заседанието на 31.07.2018г.
по точка 1 от дневния ред

ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна на регулацията на кв.44, с.Василовци,

поради отпаднала нужда от улица-тупик с ОК № 110а – 110б и обявяването и за частна
общинска собственост;
РЕШЕНИЕ № 238
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал. 2, чл.50, чл.53, ал.1, т.2 и
чл.44, ал.1, т.9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, чл.15, ал.3, чл.17, ал.2, т.2 и т.3, чл.134, aл.1, т.1 и чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ,
Общински съвет – Брусарци
Р Е Ш И:
1.
2.

3.
4.

Обявява имот съставляващ улица-тупик с ОК 110а-110б, по плана за регулация на
с.Василовци, общ.Брусарци, с площ от 60 кв.м за частна общинска собственост;
Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Валентин Петров Василев за
разработване на подробен устройствен план за изменение на плана за регулация в обхват
кв.44, по плана за регулация на с.Василовци, като се обособи нов съсобствен УПИ, образуван
от УПИ ХІ, кв.44 с площ 1551 кв.м, собственост на Валентин Петров Василев и улицата-тупик
с ОК 110а-110б, с площ 60 кв.м, собственост на община Брусарци;
Упълномощава Кмета на община Брусарци да сключи предварителен договор с Валентин
Петров Василев, съобразно условията на т.2 от настоящото решение;
След влизане в сила на плана за регулация и промяната в кадастралния план, кмета на
Община Брусарци, при условията на т.2 от настоящото решение, да внесе предложение в
Общинския съвет за прекратяване на съсобствеността в новообразувания УПИ в кв.44,
с.Василовци чрез изкупуване на общинската част от имота от страна на Валентин Петров
Василев;
Приложение – становище на гл.архитект и скица

Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Асен Владов Бузов
3. Асен Димитров Арсенов
4. Бойка Георгиева Христова
5. Валери Любенов Тодоров
6. Димитър Маринов Митов

Отсъства
За
За
Отсъства
За
За

7. Емил Цветанов Михайлов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
За
За

Приема се
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/
/Ангелина Борисова/
Изготвил преписа:
Техн. сътрудник ОбС
/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

