
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№116 

 

Взето с Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.01.2016г. 

Относно: Отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

 
С оглед законовата регламентация, бързото и ефективно задоволяване на 

обществената потребност и във връзка с проявен интерес от земеделски производители 

се обосновава необходимостта за откриване на посочената процедура.Съгласно 

разпоредбата на чл.24а,ал.6 от ЗСПЗЗ земеделските земи от общинския поземлен фонд 

могат да се отдават под наем или аренда без провеждане на тръжна или конкурсна 

процедура при отговаряне на изискванията на т.1 до т.5 така, когато същите не са били 

използвани две или повече стопански години. С реализиране на проекта ще постъпят 

допълнителни приходи за община Септември. 

Общински съвет-Септември, след като прецени всички материали заедно и поотделно и 

след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.2  от 

ЗСПЗЗ и чл.5, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на община 

Септември и взаимодействието му с Общинска администрация, 

Р Е Ш И: 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Кмета на Общината да отдава под наем без провеждане на 

търг и конкурс на поземлените имоти, отговарящи на следните условия: 

- Поземлените имоти да не са използвани повече от две или повече стопански години  

по смисъла на чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ  

2. Наемните цени на поземлените имоти на декар да бъдат по Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община 

Септември. 

3. Възлага на Кмета на община Септември да сключи договорите за ползването на 

поземлените имоти, чрез предоставянето им под наем по реда и при условията на 

ЗСПЗЗ, ЗОС и настоящото решение. 

4. На всяко тримесечие Кмета на общината да предоставя информация на Общински 

съвет за броя на отдадените имоти и постъпилите приходи от тях. 

 
Общ брой на общинските съветници:         21   

Присъствали:             20             

Гласували:                                  20       

“ЗА”:              20       

“ПРОТИВ”:                0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:                                        0 

   

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември    


