ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 549
взето с Протокол № 48 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 30.01.2015 година

По т. 12 от дневния ред „Предложение от Петър Ганчев Георгиев –
вр.и.д.кмет на Община Садово относно отдаване под наем по реда на Чл. 24а, ал.6,
т. 1 от ЗСПЗЗ на общинска частна собственост, представляваща поземлен имот №
013001 в местността „Шурулдака” по плана за земеразделяне на село Моминско с
НТП трайни насаждения и определяне на наемна цена”
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 8 ал.1 и Чл. 14 ал. 8 от Закона за общинската собственост, във
връзка с Чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Общински съвет дава съгласие да се отдаде под наем по реда на чл. 24а,
ал. 6, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 103,
ал. 2, т. 1 от Наредба № 2 на Общински съвет - Садово, за срок от 10 години,
общинска частна собственост (АЧОС № 9 от 11.09.2014 год.) представляваща
поземлен имот № 013001 с площ от 146.121 дка в местността „Шурулдака” по
плана за земеразделяне на село Моминско с начин на трайно ползване – трайни
насаждения, с годишна наемна цена за ползването на един декар в размер на 35.00
/тридесет и пет/ лева.
2. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите действия по
отдаването под наем на имота при условията на т. 1, като определи условията на
договора за наем.
По т. 12 се извърши поименно гласуване.
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