ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

ПРОТОКОЛ № 42
от 21.12.2006 година
Р Е Ш Е Н И Е № 437
ЗА: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински
съвет-Враца с Решение № 165, Протокол № 22/ 24.03.2006 година

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, както следва:
1.В чл.38
1.1. ал.5 се изменя както следва :
/5/ Молбите на лицата по предходните алинеи за закупуване се
придружават от следните документи :
1.Документ за учредено / отстъпено или признато / право на строеж;
2.Документ за законно прехвърлено право на строеж на роднини по права
линия или на провоприемниците на юридически лица, ако е налице такова;
3.Удостоверение за наследници при необходимост;
4.Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;
5.Копие от одобрен архитектурен проект на сградата;
6.Документ за собственост на сградата или констативен акт от
общинската администрация, че строежа е изпълнен в груб вид;
7.Оригинална скица за имота от действащия Устройствен план с
попълнен кадастър;
8.Оригинална скица от Служба по кадастър – Враца- за имоти в
регулация на град Враца;
При необходимост може да се изискват и допълнителни документи,
удостоверяващи факти и обстоятелства , които са от значение за продажбата.
1.2 Отменя ал. 6 ;
1.3 . ал. 7 става ал. 6 и се изменя по следния начин:

“/6/ Продажбата се извършва по пазарни цени от кмета на общината,
който издава заповед и сключва договор.”
Чл. 81 (3) Комисията по провеждането на търга или конкурса се
състои от 3 до 5 члена, определена със Заповед на Кмета на Общината, като
задължително в нейния състав се включват юрист, икономист и общински
съветник.”

* промяната на Наредбата е подчертания текст.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :
/Сл.Григоров/
Вярно с оригинала:
Сп."Работа със съветниците":
/Й. Стоянова/

