Изх. № ………………….
Дата …………………….
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С.ГЪРМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ МИНКА САБРИЕВА КАПИТАНОВА – Кмет на община Гърмен,
област Благоевград
ОТНОСНО: Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с

имотите - общинска собственост за 2018 година в община Гърмен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С настоящата докладна записка общинска администрация предлага да бъде
допълнена Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост за 2018 година, приета Решение № 415/Протокол № 32 от 31.01.2018
година на Общински съвет село Гърмен.
Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, програмата може да
бъде актуализирана през годината.
Предвид отворения характер на Програмата, проявения инвестиционен интерес, с
оглед осигуряване бюджета в приходната му част и на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, предлагам на Общинския
съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска
собственост за 2018 година в община Гърмен, както следва:

І. В глава ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН
ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА, след
точка 276 се допълва:
277. Земеделски имот с начин на трайно ползване храсти с площ от 2.362 /два
декара триста шестдесет и два кв.м., / девета категория, находящ се в местността
“Гюровица” представляващ имот № 031008 /тридесет и една хиляди и осем/ по
картата на землището на село Огняново с ЕКАТТЕ 53326, община Гърмен, област
Благоевград. АЧОС №1204/17.05.2016 г.
ІІ. В глава V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА, след точка 15
се допълва:
16. Терен с площ от 1 кв. м., находящ се в зелената площ между квартали 1, 4, 68
по плана на с. Дебрен, общ. Гърмен.
17. Склад с площ от 420 кв. м., находящ се в УПИ V, планоснимачен № 470, кв.
39, с площ за целия имот 1312 кв.м, по плана на с. Дъбница, общ. Гърмен, при граници
и съседи: УПИ VІІІ – Иво Б.Ковачев; УПИ VІІІ – общински; От две страни улица и
Общински терен . АЧОС №56/26.03.2008 г.
С уважение,
МИНКА КАПИТАНОВА
Кмет на община Гърмен
Съгласувал: Йорданка Донкова - Директор на дирекция ПЕСТСУЕГР
Изготвил: Адиле Комар - мл.експерт “Общинска собственост“

