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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 27
от заседанието на 28.09.2017г.
по точка 5 от дневния ред

ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти с №№ 555047 и 555050 в

землището на с. Крива бара, общ. Брусарци.
РЕШЕНИЕ № 172
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ и чл. 33, ал 1, т. 2 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд, приета с Решение
№ 57/Протокол № 9 от 25.04.2012 г. (изм. с Решение № 180/Протокол № 25 от 21.06.2013 г., изм. с
Решение № 274/Протокол № 38 от 29.05.2014 г., изм. с Решение № 320/Протокол № 48 от
29.12.2014 г., изм. с Решение № 350/Протокол № 52 от 31.03.2015 г.) Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
1. Разрешава отдаването под наем за срок от десет години на имот, описан в АОС №
378/24.04.2012 г., а именно: имот № 555047 в землището на с. Крива бара, местността „Под върха”,
площ – 9.115 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия –
трета при граници и съседи на имота: имот № 555049, нива на Георги Ангелов Георгиев; имот №
555055, нива на „Агриланд” АД; имот № 555054, нива на „Агриланд” АД; имот № 000101, полски
път на Община Брусарци; имот № 000230, полски път на Община Брусарци и имот № 555046, нива
на насл. на Камен Милчов Кънчев без провеждане на търг или конкурс на Владимир Асенов
Владов.
2. Разрешава отдаването под наем за срок от десет години на имот, описан в АОС №
379/25.04.2012 г., а именно: имот № 555050 в землището на с. Крива бара, местността „Под върха”,
площ – 9.298 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия –
трета при граници и съседи на имота: имот № 000232, полски път на Община Брусарци; имот №
000101, полски път на Община Брусарци и имот № 555054, нива на „Агриланд” АД без провеждане
на търг или конкурс на Владимир Асенов Владов.
3. Възлага на Кмета на община Брусарци да сключи договор за наем за срок от десет години
с Владимир Асенов Владов за имоти №№ 555047 и 555050 в землището на с. Крива бара, общ.
Брусарци по наемна цена, съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредбата за стопанисване и управление на
земеделските земи от общинския поземлен фонд, приета с Решение № 57/Протокол № 9 от
25.04.2012 г. (изм. с Решение № 180/Протокол № 25 от 21.06.2013 г., изм. с Решение №
274/Протокол № 38 от 29.05.2014 г., изм. с Решение № 320/Протокол № 48 от 29.12.2014 г., изм. с
Решение № 350/Протокол № 52 от 31.03.2015 г.).

Приложение към докладната:
1. Скица № К04126/21.04.2012 г. – 1 бр.
2. АОС № 378/25.04.2012 г. – 1 бр.

3.
4.
5.
6.

Скица № К04127/21.04.2012 г. – 1 бр.
АОС № 379/25.04.2012 г. – 1 бр.
Писмо с изх. № СД-03-05-8/25.09.2017 г. – 1 бр.
Писмо с вх. № СД-03-06-146/26.09.2017 г. – 1 бр.

Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Асен Владов Бузов
3. Асен Димитров Арсенов
4. Бойка Георгиева Христова
5. Валери Любенов Тодоров
6. Димитър Маринов Митов
7. Емил Цветанов Михайлов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
НЕ ГЛАСУВА, конфликт на
интереси
За
За
За
За
Отсъства
Отсъства
За
За
За

Приема се
*Забележка: Общинският съветник Асен Владов Бузов не гласува поради наличие на
конфлинт на интереси

ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/
/Ангелина Борисова/
Изготвил преписа:
Техн. сътрудник ОбС
/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

