
 

  

                                                        РЕШЕНИЕ №133   

По протокол № 18 от 30.11.2017г. 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата на общински съвет Никола Козлево за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община 

Никола Козлево, приета с Решение № 68 по Протокол № 12 от 28 юни 2016г.   

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, и ал.2 от ЗМСМА, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

Приема изменение и допълнение на Наредбата на общински съвет Никола Козлево за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община 

Никола Козлево, приета с Решение № 68 по Протокол № 12 от 28 юни 2016 година 

както следва: 

 1.    Чл. 31, ал. 1 се изменя както следва: 

       „При възмездно разпореждане с имоти – частна общинска собственост, 

физическите или юридически лица, на които се прехвърля имота, заплащат на 

общината: данък върху стойността на прехвърляния имот, съгласно Закона за местните 

данъци и такси и Наредбата за местните данъци на територията на община Никола 

Козлево“ 

1.  Чл. 37, ал. 4 се отменя 

2.  Чл. 66, ал. 2 се отменя 

3.  Чл. 87, ал. 2 се отменя 

4.  В Чл. 74 се създават следните алинеи 

1. В случай, че участниците в търга потвърдят началната цена, но никой от тях не 

обяви следваща по размер цена, по-висока от началната с една стъпка, търгът се 

закрива и внесените от тях депозити за участие се усвояват от община Никола 

Козлево. 

2. Когато на търга не се явят кандидати, той се обявява за непроведен, като за него 

се изготвя протокол в два екземпляра – по един за община Никола Козлево и  

общински съвет - Никола Козлево. 

3. Когато са проведени два неуспешни търга поради липса на интерес и е насрочен 

нов търг, Кметът на Общината след решение на общинския съвет може да 

намали първоначалната тръжна цена с до 15 на сто при всеки следващ търг, но 

не повече от 45 на сто общо. 

От общо 13 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“ 
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    Веселин Валериев Ангелов -         „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

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

 

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

на 30.11.2017г. Протокол № 18, т.3 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………………………… 

                                                                                                       /Стефан Стефанов/ 

 

 


