
 

 

 

                                                        РЕШЕНИЕ №63 

По протокол № 6 от 27.04.2017г. 

 

Относно:  отдаване под наем на площ от 22.50 (двадесет и две цяло и петдесет) кв. 

м., която представлява част от масивна сграда в УПИ II от кв. 33 по плана на с. 

Ружица, община Никола Козлево за монтиране и използване на електронни 

съобщителни съоръжения и оборудване. 

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

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Общински съвет с. Никола Козлево на основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, чл.8, 

ал.1 и ал.4 от ЗОС дава съгласие да се отдадат под наем 22.50 (двадесет и две 

цяло и петдесет) квадратни метра, представляваща част от масивна сграда в 

УПИ II от кв. 33 по плана на с. Ружица, община Никола Козлево, актуван с АОС 

№ 85 от 08.07.1998 г. с обща площ на имота 28500 квадратни метра за срок от 

10 (десет) години след провеждане на публично оповестен търг за отдаване под 

наем, при начална цена от 50 лв. (петдесет лева) месечно без ДДС. 

2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да проведе търг по реда на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Никола Козлево като изготви и одобри необходимата за 

това документация, да назначи комисия по провеждане на търга, да определи 

размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи 

за участие и сключи договор за наем. 

От общо гласували 12, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“отсъства” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„за“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                  -„за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед             -“за” 

    Ерджан Февзи Хасан                             -„за“ 

    Галин Иванов Георгиев                         -„за” 
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    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за“ 

От общо гласували 12, с 12 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

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

на 27.04.2017г. Протокол № 6, т.8 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

 

 

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

                                                                                                     /Стефан Стефанов/ 

 

 

 


