ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА
РЕШЕНИЕ

№ 204
гр. Копривщица

26.10.2017 година

На основание чл.21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с чл.24 „а", ал.5
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Общински съвет Копривщица реши:
Упълномощава Кмета на Община Копривщица да проведе търг с
явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - ниви, с площ
над 10 дка., находящи се в землището на град Копривщица по Приложение
№1.
Публичният търг с явно наддаване да се проведе при следните
задължителни условия:
Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 20,00 лева /дка. за
срок от 10 /десет/ стопански години.
Стъпка на наддаване в размер на 2,00 лева.
Имотите да се ползват за земеделски нужди, като същите се
подържат в добро екологично състояние.
Наемната цена да се актуализира с изтичането на всяка стопанска
година, след влизане на договора в сила, с натрупания за периода общ
индекс на потребителските цени, обявен на Интернет страницата на
Националния статистически институт и при промяна на Тарифа за
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определяне началния /минимален/ размер на годишния наем и аренда за
декар площ при предоставяне на земеделски земи, общинска собственост,
под наем и аренда /в лева/.
Всички разходи, свързани с ползването на имотите са за сметка на
наемателя.
Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица,
проведено на 26.10.2017 год., Протокол № 28/26.10.2017 год. по точка първа от
дневния ред с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” след
направените обсъждания и е подпечатано с официалният печат на Общински съвет –
Копривщица.

Протоколист:……………….
/ М. Тороманова/

Председател ОбС:……………
/Р. Христов /
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Приложение 1:
Пореден Идентификацио
Местност
номер
нен номер на
имота
1.
38558.12.123
Корията 4

Площ дка.

Забележка

13,582|

2.

38558.14.119

Орлов камък

13,740

3.

38558.14.101

Орлов камък

11,470

4.

38558.16.293

Долен Азан

13,210

5.

38558.16.697

Три поляни

67.660

6.

38558.16.75

Раеница

13,050

7.

38558.16.770

Три поляни

68,820

8.

38558.16.740

Три поляни

118,740

40,00 дка. от имота се
ползва от Филип
Шкодров до 2024 г.
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