ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 167
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
26.11.2020 г. с Протокол № 16
ОТНОСНО: Промяна на част от общински имот с идентификатор по
кадастралната карта на село Нова махала от 2010 год. 51888.501.629, съставляващ УПИ
І-629 кв. 11 по регулационния план на село Нова махала, община Николаево, обл. Стара
Загора в характера на собствеността му – от публична в частна общинска собственост.
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл. 6 , ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.21 ал.1
т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.5 ал.2 от Наредба 3 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Николаево, чл. 134 ал.1 т.1 и чл.124 а
ал.1 ЗУТ.
Налице са технически условия за създаване на нов поземлен имот, чрез
обособяването му от съществуващия Поземлен имот с идентификатор 51888.501.629, с
отреждането за него нов парцел с ново предназначение.
За целта е представено техническо задание на основание чл. 125 ЗУТ и
скица-проект за изменение на ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на част от кв.11 по
плана на Нова махала като частта, която ще остане извън сградата на младежкия дом
от УПИ 1-629 кв.11, ще придобие нов идентификатор и нов парцел, на който да се
промени характера на собствеността - от публична в частна общинска собственост.
На основание чл. 6 , ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.21 ал.1 т.8,
т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.5 ал.2 от Наредба 3 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Николаево, чл. 134 ал.1 т.1 и 124а ал.1
от ЗУТ,, Общински съвет Николаево
Р Е Ш И:
1. Одобрява изработеното на проект за подробен устройствен план, съгласно
изработеното техническото задание, приложение към настоящото, за промяна на
регулацията за УПИ 1-629, кв.11 по плана на с.Нова махала и изработване на
застроителен план, съгласно приложената скица - проект: като за новообразувания
имот и отреден за него парцел се промени характера на собствеността - от публична в
частна общинска собственост. Да се състави за имота нов акт за частна общинска
собственост.
2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички нормативно определени
действия в изпълнение на горното решение
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Име, презиме, фамилия

Гласувал

Ахмед Смаилов Мерджанов
Асен Александров Асенов
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„против”

„въздържал се”
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Захари Колев Захариев
Иван Атанасов Иванов
Иван Минчев Кънев
Косьо Христов Косев
Кремена Петрова Костова
Мюмюн Мюмюн Джелил
инж.Румяна Димитрова Чергеланова
Станчо Неделчев Кисьов
Стефан Светлев Атанасов
Юсеин Юсеинов Юсменов
Христо Нейков Христов
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Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“-13,
„против” - няма, „въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С:
/ Юсеин Юсменов /
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