ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 21
от заседанието на 27.02.2017 г.
по точка 12 от дневния ред
Относно: Отдаване под наем на части от поземлени имоти – общинска
собственост за срок от десет години, докладва Христо Христов – кмет на общината
ОбС взе Решение № 220 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински
съвет Болярово:

Р Е Ш И:
1. На основание чл. 14, ал.1, 2, 3, 7 и 8 от ЗОС и чл. 17, ал. 1 от Наредба 5 за
РПУРОИ да се отдаде под наем за срок от десет години чрез публичен търг имоти
общинска собственост, представляващи:
- Поземлен имот с № 000113 с площ от 1,000/63,654 дка /един декар от
шестдесет и три декара, шестстотин петдесет и четири кв.м./, ид. ч. целият с площ
63,654 дка, обозначени с б. ABCD, в местността "Фичоолу", НТП - залесена
територия по КВС на с. Воден, при граници и съседи: № 000098; № 000086; №
000081; № 028022 и т.н. по скица.
- Поземлен имот с № 022030 с площ от 1,000/16,084 дка /един декар от
шестнадесет декара, осемдесет и четири кв.м./, ид.ч. целият с площ 16,084 дка,
обозначени с б. ABCD, в местността "Арпалък", НТП - пасище, мера по КВС на с.
Крайново, при граници и съседи: № 000351; № 022029; № 000758; № 000690.
- Поземлен имот с идентификатор № 69674.34.59 /номер по предходен
план:117001/ с площ от 1,000/1119639 кв.м. /хиляда кв.м. от един милион сто и
деветнадесет хиляди шестстотин тридесет и девет кв.м./, ид.ч. целият с площ
1119639 кв.м., обозначени с б. ABCD, в местността "Малък извор", НТП - друг вид
дървопр. гора по КК на с. Странджа, при граници и съседи: № 69674.39.46; №
69674.40.586; № 69674.40.588; № 69674.40.587 и т.н. по скица.
с начална цена 11,00 /единадесет лева/ лева на декар годишна вноска, като
същите се използват за изграждане на пчелин.
2. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 17 ал. 2 от Наредба 5 за РПУРОИ
упълномощава кмета на общината да издаде заповед и подпише договор с
лицето спечелило търга.
3. На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА кмета на общината да изпрати
на общински съвет индивидуалните административни актове /заповедта на кмета
и договора/ в изпълнения на решенията в тридневен срок от издаването им.
Гласували: 11 “за”;

0 “против”;

0 “въздържали се”

1.Атанас Борисов Дженков
2.Атанас Стайков Ангелов
3.Бинка Петрова Величкова
4.Димитър Михов Драгоманов
5. Донка Ангелова Ботева
6.Златина Николаева Николова
7.Красимир Любчов Григоров
8.Мария Стоилова Маринова
9.Пламен Петров Петков
10.Съба Георгиева Недева
11.Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

Снел преписа:_________________ /Ст.Николова/
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