
 

 

  

                                                        РЕШЕНИЕ № 36 

По протокол № 5 от 28.03.2019г. 

Относно: Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – частна 

общинска собственост. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закон за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/,  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Общински съвет – Никола Козлево приема решение за отдаване под 

наем на 500 кв. м. /петстотин квадратни метра/ от ПИ с № 060002, целият с 

площ от 17.103 дка /седемнадесет цяло сто и три декара/ в местността „Баир 

Баши“ в землището на с. Пет могили, община Никола Козлево, област Шумен, 

актуван с АЧОС № 102/08.10.1997 г. 

2. На основание чл. 19, ал. 1 от Закон за електронните съобщителни 

мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/ отдаването под наем да се 

извърши без провеждане на търг или конкурс. 

3. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет – Никола Козлево определя месечна наемна цена в размер на 

500.00 лв. /петстотин лева/. 

4. На основание чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закон за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/, Общински 

съвет – Никола Козлево предоставя правомощия на Кмета на община Никола 

Козлево да сключи договор за наем за срок от 10 /десет/ години, считано от 

29.11.2019 г., с мрежовия оператор „Българска Телекомуникационна 

Компания“ ЕАД с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление гр. 

София, бул. „Цариградско шосе“ № 115И 

От общо 13 гласували поименно е:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „въздържал се“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -      „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                 „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -           „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 
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    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                 „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, 

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

на 28.03.2019г. Протокол № 5, т.5 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

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

                                                                                                       /Фераим Сали/ 

 


