ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
П Р О Т О К О Л
№ 25
28 юли 2017 г.

РЕШЕНИЕ: № 236
ОТНОСНО: Обезщетяване със земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на гр.
Вълчедръм.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
На основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.8, от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.32, ал.1, т.10 от Наредба №3 на ОбС – Вълчедръм за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, §27, ал.1, т.1 и 2 от
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (обн. в ДВ бр.62 от 10.08.2010 год., доп.ДВ бр.61
от 2016 год., в сила от 05.08.2016 год.) Общинският съвет РЕШИ:
І. Дава съгласие да бъдат обезщетени наследниците на Никола Евстатиев Плохойн, бивш
жител на гр.Вълчедръм по заявителска преписка вх. №8842/01.06.1992 год. и в изпълнение на
Решение №42/14.04.1993 год. на Поземлена комисия гр.Вълчедръм, (сега ОСЗ-гр.Вълчедръм), със
земеделска земя – общинска собственост, с обща площ 3,504 дка, представляващ следните имоти в
землище гр.Вълчедръм, ЕКАТТЕ 12543:
1. Имот №809006 с площ 3,200 дка и начин на трайно ползване (нтп) „пасище,мера” (АОС
№1212/12.07.2017 год.)
2. Имот №812001 с площ 0,304 дка и начин на трайно ползване (нтп) „нива” (АОС
№1211/12.07.2017 год.)
ІІ. След влизане на сила на настоящето решение наемателя на имот №812001 – Десислав
Валериев Стоянов да бъде уведомен по законовия ред за подписване анекс за прекратяване на
договор за наем на 08.07.2015 год., вписан в Служба по вписвания гр.Лом - вх.рег.№5485/08.07.2015
год., акт №68, том 13.
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” – 13; “против” – няма; “въздържали се” – няма.
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