
  

 

                                                        РЕШЕНИЕ № 14 

По протокол № 1 от 31.01.2019г. 

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – частна 

общинска собственост за пощенски услуги за нуждите на населението на основание чл. 14, 

ал. 6 и чл. 30 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ). 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 30 от Закона за 

пощенските услуги, 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

           1. Да се предостави под наем без търг или конкурс за пощенски услуги на 

„Български пощи“ ЕАД – Варна, помещение /стая/ с площ 23,28 м
2
  находящо се в 

северозападната част в сграда на Кметство с. Ружица, с адрес: с. Ружица, ул. „Хан 

Аспарух“ № 31, с АЧОС № 73/29.06.1998г., за срок от три години с месечен наем 

определен с Решение № 154 по протокол № 20 от 20.12.2017 г. на общински съвет – 

Никола Козлево - в размер на 2.00 лв. без ДДС на квадрат или 46.56 лв. без ДДС на 

месец,   

 2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за отдаване под наем на 

обекта при определените в т. 1 условия . 

От общо 10 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 10 присъствали с 10 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено на 

31.01.2019г. Протокол № 1, т.14 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 

на общинския съвет. 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                                       /Стефан Стефанов/ 
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