ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СУХИНДОЛ
Препис – извлечение от Решение № 413
на протокол № 57 от 21.02.2011 год.
на Общински съвет Сухиндол

РЕШЕНИЕ
№ 413
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 12, ал.3 и чл. 16 от Закона за общинската
собственост, чл. 5, ал.3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Сухиндол и в
изпълнение на чл. 27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА и предложение № РД-02-03392/08.02.2011 г. на кмета на общината, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Предоставя безвъзмездно за управление на СОУ “Климент Охридски”
следните имоти, общинска собственост:
Урегулиран поземлен имот от 2950 кв.м с масивна триетажна сграда от 1051
кв.м и физкултурен салон от 250 кв.м., намиращи се в УПИ І-630, кв. 37, гр.
Сухиндол, ул. Климент Охридски № 9, АПОС 10/07.11.2005 г.;
Урегулиран поземлен имот от 8676 кв.м.с едноетажна училищна сграда от
450 кв.м, двуетажна пристройка от 319 кв.м, едноетажна сграда –
физкултурен салон от 297 кв.м, едноетажна сграда – ученически стол от 90
кв.м, намиращи се в УПИ І-1266, кв.71, гр. Сухиндол, ул. Росица № 32, АПОС
51/23.06.2006 г.;
Урегулиран поземлен имот от 7624 кв.м, “За спортен комплекс”, намиращ се
в УПИ ІІ-1266, кв. 71, гр. Сухиндол, ул. Росица № 32, АПОС 52/23.06.2006 г.;
Урегулиран поземлен имот – спортна площадка от 1100 кв.м, намираща се в
УПИ VІІІ-1619, кв. 50, гр. Сухиндол, ул. Климент Охридски № 14, АПОС 3 от
07.11.2005 г.;
Помещение № 6 с площ от 92,43 кв.м със самостоятелен вход - част от
масивна сграда на един етаж с обща площ 730 кв.м и Помещение № 1 – склад,
с площ 51,72 кв.м със самостоятелен вход – част от масивна сграда (гараж и
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складове) на един етаж с обща площ 242 кв.м, от имот частна общинска
собственост, намиращ се в УПИ ІХ-1305, кв. 105 в гр. Сухиндол, ул. Изгрев
№ 22, АЧОС 556 от 23.01.2006 г.;
Урегулиран поземлен имот от 570 кв.м. с едноетажна полумасивна сграда –
работилница от 50 кв.м., намиращ се в УПИ ІХ-633, кв.31 в гр. Сухиндол, ул.
Патриарх Евтимий № 5, АЧОС 11/12.12.2005 г.;
Урегулиран поземлен имот с площ 956 кв.м с масивна сграда – работилница
на един етаж с три входа от 342 кв.м застроена площ, намиращ се в УПИ ІV1129, кв.49 в гр. Сухиндол, ул. Дунав № 12, АЧОС 549/23.01.2006 г.
2. Задължава ръководството на СОУ ежегодно да предвижда средства в
бюджета си, необходими за поддържането и ремонтите на имотите и
вещите, предоставени за управление по т.1.
3. Задължава кмета на общината да отрази в актовете за общинска
собственост обстоятелствата по предоставянето за управление на имотите
по т.1, в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за
утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие
на имот общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за
общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и
съхраняването им, издадена от Министерство на регионалното развитие и
благоустройството и Министерството на правосъдието.

Приложение:
1. копие от АПОС № 10 от 07.11.2005 г. и скица на имота;
2. копие от АПОС № 51 от 23.06.2006 г. и скица на имота;
3. копие от АПОС № 52 от 23.06.2006 г. и скица на имота;
4. копие от АПОС № 3 от 07.11.2005 г. и скица на имота;
5. копие от АЧОС № 556 от 23.01.2006 г. и скица на имота;
6. копие от АЧОС № 11 от 12.12.2005 г. и скица на имота;
7. копие от АЧОС № 549 от 23.01.2006 г. и скица на имота.
Гласували: 10; „за” – , „против” – 0, „въздържали се” – 0. Приема се.
Гласували поименно:
Дарина Попова – „за”;
Калин Илиев – „за”;
Росен Трифонов – „за”;
Сергей Тосунов – „за”;
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Илияна Христова – „за”;
Диана Костадинова – „за”;
Бисерка Карагерова – „за”;
Първолета Желязкова – „за”;
Емил Бончев – „за”;
Стефан Радоев – „за”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СУХИНДОЛ: /п/ инж.ЕМИЛ БОНЧЕВ
Вярно с оригинала при ОбС:
Техн.сътрудник:
/ Е.Цивнева/
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