ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 34
от заседанието на 27.04.2018 г.
по точка 21 от дневния ред
Относно: Отдаване под наем на част от поземлен имот общинска собственост за
срок от десет години, докладва Христо Христов – кмет на общината, ОбС взе
Решение № 428 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 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 имот
общинска собственост, представляващ:
- Поземлен имот с идентификатор № 69208.88.3 /номер по предходен план:
088003 с площ от 1000/308464 кв.м. /хиляда кв.м. от триста и осем хиляди,
четиристотин шестдесет и четири кв.м. /,ид.ч. целият с площ 308464, в местността
"ЩАФИЛИЦА", НТП - друг вид дървопроизводителна гора, трайно предназначение
на територията - Горска по КК на с. Стефан Караджово, при граници и съседи: №
69208.16.685; № 69208.88.5; № 69208.88.4 и т.н. по скица с начална цена 12,00
/дванадесет лева/ лева на декар годишна вноска, като същият се използва 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: 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/

