ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 11

от заседание, проведено на 07.09.2016 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на част от имот
публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул.
„Овеч“ № 2 за безвъзмездно управление в полза на Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

470-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8,

ал. 1 и ал. 9, т. 4 от Закона за общинската собственост и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД16019321ВН/01.09.2016 г., Общински
съвет – Варна изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2016 г.“, като допълва т. 3, към т. 3.3
„Предоставяне безвъзмездно за управление“ с част от имот-публична
държавна собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Овеч“
№ 2, представляващ част от сгради с идентификатори 10135.2575.201.3
(десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин седемдесет и пет.
двеста и едно. три) със застроена площ 279 (двеста седемдесет и девет)
кв.м, етажност 2 (два) и 10135.2575.201.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.
две хиляди петстотин седемдесет и пет. двеста и едно. четири) със
застроена площ 266 (двеста шестдесет и шест) кв.м, етажност 1 (един).
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 8, ал. 1 от
Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
държавната собственост, чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона
за държавната собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД16019321ВН/01.09.2016 г., Общински съвет – Варна дава
съгласие за придобиване безвъзмездно за управление на Община Варна
на част от имот-публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна,
кв. „Виница“, ул. „Овеч“ № 2, представляващ част от сгради с
идентификатори 10135.2575.201.3 (десет хиляди сто тридесет и пет. две

хиляди петстотин седемдесет и пет. двеста и едно. три) със застроена площ
279 (двеста седемдесет и девет) кв.м, на два етажа, и 10135.2575.201.4
(десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин седемдесет и пет.
двеста и едно. четири) със застроена площ 266 (двеста шестдесет и шест)
кв.м, на един етаж, за временно настаняване на 100 (сто) деца в
предучилищна и яслена възраст от основната сграда на ДГ № 23 „Иглика“.
За сградата на „Дом за медико-социални грижи за деца“, кв.
„Виница“, ул. „Овеч“ № 2 има съставен АДС № 3810/08.05.2002 г.
2. Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на чл. 15,
ал. 2 от Закона за държавната собственост по реда на чл. 6, ал. 2 от
Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, за
приемане безвъзмездно за управление в полза на Община Варна на
гореописания недвижим имот, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, с оглед кратките срокове до настъпването на началото на
учебната 2016 г./2017 г. година и от закъснението на изпълнението може да
последва значителна или трудно поправима вреда.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

