ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 34
от заседанието на 27.04.2018 г.
по точка 19 от дневния ред
Относно: Отмяна на решение № 373/29.01.2018 г. във връзка с отдаване под наем
за 2017/2018 стопанска година на проектираните и одобрени в плановете за
земеразделяне полски пътища попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в
землищата на Община Болярово и приемане на ново решение., докладва Христо
Христов – кмет на общината, ОбС взе Решение № 426 На основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА, Общински съвет Болярово

Р Е Ш И:
1. ОТМЕНЯ решение № 373/29.01.2018 г. взето на тридесет и първото
заседание на Общински съвет-Болярово.
2. На основание чл.37в ал.16 предложение/изречение/ второ от закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, ОбС Болярово разрешава
отдаване под наем за 2017-2018 г. проектираните и одобрени в плановете за
земеразделяне на селата Воден, Златиница, Мамарчево, Попово, Странджа и
гр.Болярово в община Болярово общински полски пътища попадащи в масивите
за ползване на земеделски земи в съответните землища за одобряване със
заповедта на директора на Областна дирекция "Земеделие" съгласно приложения
регистър на полски пътища по ползватели за 2017/2018 стопанска
година./Приложение № 1/
3. На основание чл.37в ал.16 от ЗСПЗЗ и чл.44 ал.1 т.8 и т.18 от ЗМСМА ОбС
Болярово задължава кмета на общината да издаде заповед за сключване на
договори за наем за 2017-2018 г. по Приложение № 1 със земеделските
производители физически и юридически лица обработващи БЗС по
споразумението по чл.37 в и да сключи договорите за наем.
4. На основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА задължава председателя на ОбС да
изпрати в седемдневен срок от приемането им на кмета на общината решенията
на ОбС за изпълнение от отдел "УСТУ".
5. На основание чл.44 ал.1 т.8 и т. 18 от ЗМСМА задължава кмета на
общината да изпрати заповедта за сключване на договорите за наем за 2017-2018
г. по Приложение № 1
със земеделските производители физически, и
юридически лица обработващи
БЗС по споразумението по чл.37в и
договорите за наем които е сключил в изпълнение на заповедта.
Гласували: 9 “за”;

0 “против”;

0 “въздържали се”

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

Вярно с оригинала!

Снел преписа:_________________

/Ст. Николова/

