
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 13 

По протокол № 4 от 28.02.2020г. 

Относно: Продажба чрез публичен търг на опасни тополови дървета - общинска 

собственост. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8,  и ал. 2, чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,  във връзка чл. 

35, ал. 1, и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал.2 от Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Да се извърши продажба на 140 (сто и четиридесет) броя тополови дървета, 

находящи се в имоти с кадастрални номера: 000125, 000126, 000127, 000129, 000234, 

000561, 000237, 000261, 000233, 000230, 000225, 000228, 000210 и 000555 в землището 

на с. Крива река, както и 775 (седемстотин седемдесет и пет) броя дървета от други 

дървесни видове, 137 (сто тридесет и седем) броя тополови дървета, находящи се, както 

следва: в землището на с. Хърсово, отдел 2, подотдел дере, подотдел спирка (парк) и в 

землището на с. Крива река, отдел 2, подотдел път и 9 (девет) бр. орехови дървета в 

землището на с. Крива река, отдел 2, подотдел път.  

2. Продажбата да се извърши чрез организиране на публичен търг с явно 

наддаване.  

3. Определя първоначална тръжна цена в размер на 34 925,91 лв. 

4. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши необходимите 

правни и фактически действия по организиране и провеждане на публичен търг с явно 

наддаване. 

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                            „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                          „за“ 

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

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

на 28.02.2020г. Протокол № 4, т.4 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

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

                                                                                          /Нурай Ферудин Реджеб/ 
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