
 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                        РЕШЕНИЕ № 155 

 

По протокол № 20 от 20.12.2017г. 

Относно: Утвърждаване на масивите за ползване – полски пътища и каналите в 

БЗЗ и средните годишни рентни плащания. 

                                         На  основание чл.25, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и 

дейността на ОбС – Никола Козлево и чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА във връзка заповеди 

на Директора на ОД -  „Земеделие“ Шумен по чл. 37в, ал. 4, от ЗСПЗЗ,   

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

        1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 2017/2018 г. 

имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на земеделски земи в 

землищата на община Никола Козлево, на лицата ползващи съответните масиви, 

съгласно списъци (Приложение 1), неразделна част от настоящото решение. 

2. Определя размер на наемната цена за предоставяне на имоти- полски пътища 

и не функциониращи напоителни канали по землища, както следва:  

- землище с. Векилски- 54 лв./дка.;  

- землище с. Вълнари- 40 лв./дка.; 

- землище с. Каравелово – 40 лв./дка. 

 - землище с. Красен дол - 50 лв./дка; 

- землище с. Крива река – 30 лв./дка.; 

- землище с. Никола Козлево - 40 лв./дка.; 

- землище с. Пет могили - 54 лв./дка.; 

- землище с. Ружица - 35 лв./дка.; 

- землище с. Хърсово - 35 лв./дка.; 

- землище с. Цани Гинчево - 40 лв./дка; 

- землище с. Църквица - 30 лв./дка.; 

 

3. Възлага на кмета на общината да сключи договори с ползвателите, посочени в 

списъците, по цена в размер на определената в т.2 от настоящето решение за 

съответното землище. 

 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“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 
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    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „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 20.12.2017г. Протокол № 20, т.7 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

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

                                                                                                      /Стефан Стефанов/ 

 


