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 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След прекратяване на Договори за аренда на земеделска земя /общинска частна
собственост/: №ДА0327062011; №ДА0227062011 и №ДА0804072011 остават свободни
следните поземлени имоти: ПИ №035089; ПИ №035088 и ПИ №005058 намиращи се в
землището на с. Ценово.
На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост общински съвет
приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост,
като в нея се отразяват имотите, които общината ще отдава под наем през съответната
година. Във връзка с гореизложеното е необходимо да се актуализира програмата, като в
точка 1.1 „отдаване под наем или аренда на земеделска земя” и точка 1.2 „отдаване под
аренда на земеделски земи за създаване и отглеждане на трайни насаждения” се добавят
имотите останали свободни след прекратяване на договора.
Воден от горното и на основание чл. 56, ал. 1 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. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 9, ал. 10 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 т.1.1 отдаване под наем или аренда на земеделска земя от годишната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода
01.01.2018г. до 31.12.2018г. както следва:
Землище с. Ценово
Имот
№

Площ в декари

Категория

Местност

Начин на трайно ползване

035089
035088
005058

87.772
90.347
5.999

Х
Х
IV

Под баира
Под баира
Питан борун

нива
нива
нива

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел: 08122/ 25-10, факс: 20-02,
e-mail: obshtina_cenovo@abv.

