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РЕШЕНИЕ № 188 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №25 ОТ 30.07.2021г. 

 

 

Относно: Отдаване под наем на имоти частна общинска собственост 

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

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  

Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

1.Общински съвет Чупрене дава съгласие и възлага на Кмета на Община Чупрене да организира 

процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти частна собственост 

съгласно Приложение 1 , неразделна част от настоящето решение. 

 

2.Общински съвет Чупрене определя: 

2.1.Вид  на процедурата: публичен търг с тайно наддаване за срок от една година; 

2.2.Начална тръжна цена: 

Землище Чупрене: 

 -ниви-24,00 лв./дка. 

 -лозя-23,00 лв./дка. 

Землище Търговище: 

 -ниви-15,00 лв./дка. 

Землище Репляна: 

 -ниви-21,00 лв./дка. 

2.3.Депозит за участие  – 10 % 

 

Мотиви: Съгласно чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с 

изключение на пасищата, мерите и ливадите по ал. 6, т. 4, под наем или аренда се извършва чрез търг 

или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от 

проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не 

може да бъде по-дълъг от 10 години. 

 Съгласно чл. 44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество Земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите, пасищата и 

ливадите, се отдават под наем и под аренда чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, по 

реда на Глава Десета от тази наредба, при спазване разпоредбите на ЗСПЗЗ, Закона за арендата в 

земеделието и други. 

  - отдаване под наем на земя – частна общинска собственост ,се извършва след решение на 

Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг по реда на настоящата наредба; 

 – въз основа резултатите от проведения търг,кметът на общината издава заповед  и сключва 

договор по реда на ЗЗД; 

Гласували  поименно 6 (шест) съветника, както следва: 
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Поименно гласуване на съветниците: „ЗА”, „ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ОТВОД” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ОТВОД” 

Даньо Милков Антов „ОТСЪСТВА” 

Иван Весков Велков „ОТВОД” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТВОД” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

Гласували  6 (шест) съветника: 

„за” - 6  (шест)  гласа 

„Въздържали се „ – 0 

„Против” – 0 

Предложението се прие с 6 (шест) гласа „за”. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Е.Петрович /                                                                            / И.Велков / 


