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РЕШЕНИЕ № 214 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 31 ОТ 28.01.2022 г. 

 

 Относно: Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24 „а”, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 44 ал. 

1 и ал. 2, чл. 46 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Чупрене,  

 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Дава съгласие и възлага на Кмета на Община Чупрене да започне провеждането на 

публична тръжна процедура за отдаване под наем на земеделска земя - нива от общински 

поземлен фонд, в землището на с. Чупрене, община Чупрене: 

ПИ 81757.1.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чупрене, община 

Чупрене, област Видин, одобрени със Заповед № РД-18-621/07.03.2018 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Чупрене, местност „ГЛАМА”,  с площ от 1 

494 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: 

нива, пета категория, номер по предходен план 001086, при съседи: 81757.1.85,  81757.1.71, 

81757.1.70, 81757.1.87;  

2. Определя: 

2.1. Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване, при условията и реда, определени 

в чл. 70 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Чупрене; 

2.1. Начална наемна тръжна цена - 35,86 лв.  (24 лв./дка) годишно;  

2.3. Стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна наемна цена; 

2.4. Срок за отдаване под наем - 5 (пет) години; 

2.5. Размер на депозита за участие в търга: Депозитната вноска за участие в търга е в размер 

на 10 % от определената начална тръжна цена. 

 

 Мотиви: На осн. чл. 24 „а”, ал. 5 от ЗСПЗЗ земи от общински поземлен фонд могат да 

бъдат отдавани под наем чрез търг, при условия и ред определни от общински съвет. 

Началната тръжна цена е определена на база средното годишно рентно плащане  за 

землището на с. Чупрене, определено от Областна дирекция „Земеделие” - Видин за 
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стопанска 2020/2021 г. Стъпката на наддаване и депозита за участие са съобразени 

с Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Чупрене. Чрез отдаването под наем на земделския имот ще бъдат осигурени 

средства в полза на Община Чупрене. 

Приложения: Акт за общинска собственост № 1798 от 10.11.2021 г. и скица на имота. 

Гласували  поименно 10 (десет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ОТСЪСТВА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 „ЗА” - 10  (десет)  гласа 

 „ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

Предложението се прие с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                  /Е. Петрович/            /И. Велков/ 

 

 

 


