РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно:.приемане на Наредба допълване на Наредба №2 за общинската собственост на
Община Ценово

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,
Във връзка с приетите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, касаещи отдаването под наем на пасища и мери общинска собственост по–точно
изпълнението на чл. 37и, ал.13 и ал.14 от същия закон възниква необходимостта от
определянето на базисна /начална тръжна/ цена, която е необходима при провеждането на
тръжната процедура за отдаването под наем на пасищата и мерите. За тази цел трябва да бъде
приета Наредба за допълване на Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово, с
която да се добави базисната цена за отдаване под наем на земеделски земи с НТП–пасище,
мера.
Периодът за който могат да бъдат наемани останалите пасища и мери след
първоначалното разпределение между животновъдите собственици на животновъдни обекти е
1 /една/ година. Краткият срок на договорите предполага и една разумна базисна цена от 10.00
/десет/ лв. за 1 дка., която е компромисна и до известна степен е в състояние да удоволетвори
изисквания, както на участниците в тръжната процедура така и да компенсира загубите от
приходи на Община Ценово
Воден от горното и на основание чл. 56, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, предлагам на уважавания Общински съвет, следния проект за

РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8 , ал. 4 от Закона за общинската собственост чл. 79, от
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал 3. от Закона за нормативните актове, чл. 3,
ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Ценово
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РЕШИ:
Приема Наредба за допълване на Наредба №2 за общинската собственост на община
Ценово както следва:
§1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към чл. 16 , ал. 1 и ал. 2 се допълва с т. 4 посочените в
таблицата текстове
ГОДИШНА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 1 дка. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
№

Вид на обекта

Базисна наемна цена
лв./дка

1

Отдаване под наем или аренда на земеделски земи с
НТП-нива

30.00

2.

Отдаване под аренда на земеделски земи с НТП-трайни
насаждения

40.00

3.

Отдаване под аренда на изоставени или неизползвани
земи за създаване на трайни насаждения

20.00

4.

Отдаване под наем на земеделски земи с НТП–паси,
мери

10.00
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