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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 48
от заседанието на 24.04.2019г.
по точка 8 от дневния ред

ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти с идентификатори №№

67564.85.64, 67564.85.75, 67564.85.65, 67564.85.71, 67564.85.68 и 67564.85.67 в землището на с.
Смирненски, общ. Брусарци
РЕШЕНИЕ № 303
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 №
1370/12.04.2019 г., а именно: имот с идентификатор № 67564.85.64 /шест седем пет шест
четири.осем пет.шест четири/ в землището на с. Смирненски, местността „Барата”, площ – 761
/седемстотин шестдесет и един/ кв.м., начин на трайно ползване – зеленчукова градина, категория
на земята при неполивни условия – трета при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори
№№ 67564.85.65, 67564.85.57, 67564.85.63, 67564.85.62 и 67564.85.319 без провеждане на търг или
конкурс на „Бул инженеринг 2018“ ЕООД.
2. Разрешава отдаването под наем за срок от десет години на имот, описан в АОС №
1371/12.04.2019 г., а именно: имот с идентификатор № 67564.85.75 /шест седем пет шест
четири.осем пет.седем пет/ в землището на с. Смирненски, местността „Барата”, площ – 514
/петстотин и четиринадесет/ кв.м., начин на трайно ползване – зеленчукова градина, категория на
земята при неполивни условия – трета при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори
№№ №№ 67564.85.77, 67564.85.71, 67564.85.58, 67564.85.72, 67564.85.73, 67564.85.74 и 67564.85.76
без провеждане на търг или конкурс на „Бул инженеринг 2018“ ЕООД.
3. Разрешава отдаването под наем за срок от десет години на имот, описан в АОС №
1372/12.04.2019 г., а именно: имот с идентификатор № 67564.85.65 /шест седем пет шест
четири.осем пет.шест пет/ в землището на с. Смирненски, местността „Барата”, площ – 1871
/хиляда осемстотин седемдесет и един/ кв.м., начин на трайно ползване – зеленчукова градина,
категория на земята при неполивни условия – трета при граници и съседи на имота: имоти с
идентификатори №№ 67564.85.69, 67564.85.68, 67564.85.67, 67564.85.66, 67564.85.57, 67564.85.64 и
67564.85.319 без провеждане на търг или конкурс на „Бул инженеринг 2018“ ЕООД.
4. Разрешава отдаването под наем за срок от десет години на имот, описан в АОС №
1373/12.04.2019 г., а именно: имот с идентификатор № 67564.85.71 /шест седем пет шест
четири.осем пет.седем едно/ в землището на с. Смирненски, местността „Барата”, площ – 289
/двеста осемдесет и девет/ кв.м., начин на трайно ползване – зеленчукова градина, категория на
земята при неполивни условия – трета при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори

№№ 67564.85.75, 67564.85.70, 67564.85.58, 67564.85.69 и 67564.85.72 без провеждане на търг или
конкурс на „Бул инженеринг 2018“ ЕООД.
5. Разрешава отдаването под наем за срок от десет години на имот, описан в АОС №
1374/12.04.2019 г., а именно: имот с идентификатор № 67564.85.68 /шест седем пет шест
четири.осем пет.шест осем/ в землището на с. Смирненски, местността „Барата”, площ – 1144
/хиляда сто четиридесет и четири/ кв.м., начин на трайно ползване – зеленчукова градина,
категория на земята при неполивни условия – трета при граници и съседи на имота: имоти с
идентификатори №№ 67564.85.70, 67564.85.58, 67564.85.57, 67564.85.67, 67564.85.65 и 67564.85.69
без провеждане на търг или конкурс на „Бул инженеринг 2018“ ЕООД.
6. Разрешава отдаването под наем за срок от десет години на имот, описан в АОС №
1375/12.04.2019 г., а именно: имот с идентификатор № 67564.85.67 /шест седем пет шест
четири.осем пет.шест седем/ в землището на с. Смирненски, местността „Барата”, площ – 416
/четиристотин и шестнадест/ кв.м., начин на трайно ползване – зеленчукова градина, категория на
земята при неполивни условия – трета при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори
№№ 67564.85.68, 67564.85.57, 67564.85.66 и 67564.85.65 без провеждане на търг или конкурс на
„Бул инженеринг 2018“ ЕООД.
7. Възлага на Кмета на община Брусарци да сключи договор за наем за срок от десет години
с „Бул инженеринг 2018“ ЕООД за имоти с идентификатори №№ 67564.85.64, 67564.85.75,
67564.85.65, 67564.85.71, 67564.85.68 и 67564.85.67 в землището на с. Смирненски, 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.).
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. Йордан Владиславов Йорданов
9. Катя Крумова Додева
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова
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За
За
За
За
За
За
За

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

