РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Б Щ И Н А Ц Е Н О В О, О Б Л А С Т Р У С Е

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2015г. до 31.12.2015г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С отдаването под аренда на лозов масив ПИ №000239, който се намира в землището на с.
Ценово местност „ПЛУГ БАИР” се обособиха два нови имота: ПИ №000240, площ на имота
25.035 дка, местност „ПЛУГ БАИР”, категория VI, НТП – нива и ПИ №000237, площ на имота
10.378 дка, местност „ПЛУГ БАИР”, категория VI, НТП – нива. Тяхното отделяне и обособяване,
като самостоятелни имоти беше необходимо поради факта, че не бяха засадени с лозови
насаждения и не можеха да бъдат предоставени за отдаване под аренда, като имоти засадени с
лозови насаждения. На настоящия етап имотите са свободни и следва да бъдат отдадени под
аренда с цел да акумулират средства в ползва на Община Ценово.
Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост Общинският съвет приема
годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, като в нея се
отразяват имотите, които общината ще отдава под аренда през съответната година. Във връзка с
гореизложеното е необходимо да се актуализира програмата, като в точка 1.3 Отдаване под
аренда на земеделски земи за създаване и отглеждане на трайни насаждения за землището на
с. Ценово се добавят ПИ №000240 и ПИ №000237.
Воден от горното и на основание чл. 56, ал. 2 от Правилника за 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. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.3, ал.1, т. 8 и ал. 2
от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Ценово
РЕШИ:
1. Допълва 1.3 Отдаване под аренда на земеделски земи за създаване и отглеждане на
трайни насаждения от годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за периода 01.01.2015г. до 31.12.2015г. както следва:
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