ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 10/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 425
гр. Левски, 29.03.2018г.
относно: Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския
поземлен фонд за стопанската 2018/2019г.
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.85, ал.3 от
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
І. ОПРЕДЕЛЯ ГОДИШЕН НАЕМ за ползване на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ
ОПФ, лв./дка за стопанската 2018/2019г.:
1. ЕДНОГОДИШНИ ПОЛСКИ КУЛТУРИ

-

52.00 лв./дка.

2. ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
- за отглеждане на съществуващи трайни насаждения:
Видове

лв./дка

Лозови насаждения
42.00
Овощни насаждения – семкови, костилкови,
черупкови
Други трайни насаждения

54.00
33.00

- за създаване и отглеждане на трайни насаждения, по периоди:
Видове

Лозови
насаждения

Гратисен
период,
години

3

Период на плододаване
години

лв./дка

4-7

58.00

8 - 20
За останалия период на
плододаване

88.00
58.00

Овощни
насаждения –
семкови,
костилкови,
черупкови
Други трайни
насаждения

4

1

5-7
За останалия период на
плододаване
За останалия период на
плододаване

44.00
66.00

44.00

ІІ. Наемните цени за отдаване под наем на пасища, мери и ливади,
общинска собственост се определят по пазарен механизъм, съгласно ЗСПЗЗ.
ІІІ. Наемните цени по т. І са за отдаване под наем на земи от ОПФ на
малоимотни и безимотни граждани и са първоначална тръжна цена при
провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земи от ОПФ.
Договорите за отдаване под наем на земи от ОПФ на малоимотни и безимотни
граждани се сключват в срок до 30.06.2018г.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 17 общински съветници,
Против – 3,
Въздържали се – няма.
Мотиви: Решението е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.85, ал.3 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество. Съгласно чл.85, ал.3 от Наредба № 4 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
„Общинският съвет определя ежегодно размера на годишния наем, който не
може да бъде по-нисък от минимално определените цени за ДПФ в действаща
към датата на провеждане на търга Заповед на Министъра на земеделието и
храните, увеличени с 20%”. Съгласно т.5 от Приложение 2 „Размерът на
годишния наем за ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд
се определя ежегодно с решение на Общинския съвет в срок до 30 април на
текущата година за следващата стопанска година”.
БОРИСЛАВ ЦАНОВ:/п/
Зам.-председател на Общински съвет-Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА:/п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

