ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ОБЛАСТ МОНТАНА
Р Е Ш Е Н И Е № 96 от 17.06.2016 година
По докладна на Светлин Сретениев – Кмет на община Бойчиновци
ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ с НТП
“Нива”- чрез провеждане на публичен търг
Р Е Ш Е Н И Е № 96
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл.24а,
ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 23 от НРПУРОИ, Общинския съвет Бойчиновци
Р Е Ш И:
1.Общинският съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг за
отдаване под наем на имоти от ОПФ с НТП – нива, по землища съгласно
Приложения от 1 до 11, съдържащи номер, категория и площ на имота.
2. Определя за начална тръжна наемна цена - базисната от 40 лв/дка
/четиридесет/ лева на декар, съгласно - Тарифа за определяне на минимални
наемни цени на недвижими имоти общинска собственост приета с Решение №
184 от 2009 година, изменена и допълнена с Решение № 299 от Протокол №
36/22.07.2010година, Решение № 83 от Протокол от 26.04.2012 г., Решение №
370 от Протокол от 29.05.2014г. и Решение № 55 от Протокол от № 6 от
23.03.2016г.
3. Определя срок за отдаване под наем на имотите по т.1 – 2 /две/
стопански години.
4. Определя депозит за участие в търга в размер на 10 лв./десет лева/ за
всеки земеделски имот поотделно.
5. Определя стъпка за наддаване в размер на 10 % от началната тръжна
цена на съотвтния имот за който участва съответния участник в търга.
6. Задължава Кмета на Община Бойчиновци да включи клауза в договора
за наем, за плащане на дължимата годишна наемна цена за първата година, за
наетите имоти, при подписване на договора.
7.Възлага на Кмета на Община Бойчиновци правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване на договори за отдаване под
наем на имотите.

Мария Димитрова
Председател Общ. съвет

