
 

  

                                                        РЕШЕНИЕ № 56 

По протокол № 6 от 25.04.2019г. 

Относно: Отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/ „ниви и трайни 

насаждения“ от общински поземлен фонд за срок от 10 /десет/ години, чрез публичен търг.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС 

и чл.54, ал.1 и ал. 2, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество,  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1.  Общински съвет – Никола Козлево определя имоти с начин на трайно 

ползване /НТП/ „ниви и трайни насаждения“ от общински поземлен фонд за отдаване 

под наем за срок от 4 /четири/ стопански години, считано от 1.10.2019 г. чрез публичен 

търг с явно наддаване, съгласно Приложение № 1. 

2. Определя първоначалните тръжни цени, като следва: 

- За имоти с площ до 50 дка – 50 /петдесет/ лв./дка; 

- За имоти с площ от 50.001 до 100.000 дка – 55 /петдесет и пет/ лв./дка; 

- За имоти с площ от 100.001 до 200.000 дка – 60 /шестдесет/ лв./дка; 

- За имоти с площ над 200.000 дка /от 200.001 дка/ - 65 /шестдесет и пет/ лв./дка; 

3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши всички необходими 

действия по изпълнението на настоящото Решение. 

От общо 11 гласували поименно е:  

    Фераим Керим Сали -                       „въздържал се“ 

    Веселин Валериев Ангелов -           „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                      „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                 „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -             „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -          „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                     „за“ 

    Себайдин фикрет Ахмед -                    „за“ 

    Стефан Иванов Стефанов -                 „въздържал се“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 11 присъствали с 9 гласа „за“; 2 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, 

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

на 25.04.2019г. Протокол № 6, т.12 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

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

                                                                                                       /Фераим Сали/ 
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