
П Р О Т О К О Л № 29 

 

Днес 26.04.2013г. във връзка с Докладна записка с Изх. №373 от 26.04.2013г. на Кмета 
на Община Борован инж.Десислава Тодорова Относно: 
Промяна предназначението на мери и пасища по реда на Закона за общинска 
собственост, като изразява предварително съгласие за промяна на предназначението 
на поземлени имоти, публична общинска собственост, по чл.25, ал.1 и ал.5 във връзка с 
ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ, се организира вземане чрез подпис на общинските съветници при 
Общински съвет- Борован на бързо и неотложно решение. 
 

РЕШЕНИЕ № 232 

 

ОбС – Борован отменя свое Решение №224 от Протокол №26 от проведено заседание на 
ОбС на 22.03.2013г и отменя потвърждението на същото, взето с Решение № 230 от 
Протокол №28 от 12.04.2013г. Общински съвет- –Борован приема ново решение със 
следния текст: 
На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.25,ал.3, т. 4 от Закона за собствеността и 
ползуването на земеделски земи и във връзка с чл. 45и от Правилника за прилагане на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинския съвет на 
съветниците взема следните решения: 
1.На основание чл.25, ал.1.и ал.5 и във връзка с чл.25, ал.3.т.4 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделска земя, Общинския съвет на съветниците 
изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на имоти, с начин на 
трайно ползване "пасища и мера", публична общинска собственост ,за засаждане на 
трайни насаждения, находящи се в землището на : 
-Добролево в размер на 952.952 декара и №075001; 
- Добролево в размер на 416.722 декара и №075013 

от публична общинска собственост в частна общинска собственост, с начин на трайно 
ползване -трайни насаждения. 
1.1.Общинския съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие -1/една/ 
година. 
2.На основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.25, 
ал.3, т.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделска земя, Общинския съвет 
обявява имоти, с начин на трайно ползване "пасища и мера", публична общинска 
собственост , находящи се в землището на : 
-Добролево в размер на 952.952 декара и №075001; 
-Добролево в размер на 416.722 декара и №075013, 
за имоти частна общинска собственост, с начин на трайно ползване" трайни 
насаждения" -, с проектен начин на трайно ползване- трайни насаждения, съгласно 
издадените Скици проект № 002971 от 26.03.2013г. и № 002972 от 26.03.2013г.по чл.45и 
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи, от Общинска служба по земеделие -гр.Бяла Слатина , за засаждане на трайни 
насаждения; 
3.Общинския съвет дава съгласието си по реда на Закона за общинската собственост и 
Наредба №4 от РПСУРОИ, да бъдат отдадени под наем имоти, с начин на трайно 
ползване"трайни насаждения"- частна общинска собственост, с проектен начин на 
ползване- трайни насаждения, съгласно издадените Скици проект № 002971 от 
26.03.2013г. и № 002972 от 26.03.2013г.по чл.45и от Правилника за прилагане на Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи, от Общинска служба по 
земеделие -гр.Бяла Слатина , за засаждане на трайни насаждения, находящи се в 
землището на : 
-Добролево в размер на 952.952 декара и №075001; 
- Добролево в размер на 416.722 декара и №075013; 
4.Възлага на кмета на община Борован на основание чл.67,ал.1 и глава Осма от Наредба 
№4 РПСУРОИ, да организира и проведе процедура , за отдаване под наем имоти "трайни 
насаждения"- частна общинска собственост, с проектен начин на ползване- трайни 
насаждения, съгласно издадените Скици проект № 002971 от 26.03.2013г. и № 002972 



от 26.03.2013г.по чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, от Общинска служба по земеделие -гр.Бяла Слатина , 
за засаждане на трайни насаждения, находящи се в землището на : 
-Добролево в размер на 952.952 декара и №075001; 
- Добролево в размер на 416.722 декара и №075013; 
4.1.Първоначална цена за наема да бъде от 30.00 лева на декар за една година; 
4.2.Срока на отдаване под наем да бъде за 10/десет/ стопански години;. 
4.3.Възлага на кмета на община Борован, да подпише договор със спечелилия търга за 
отдаване под наем имоти "трайни насаждения"- частна общинска собственост, с 
проектен начин на ползване- трайни насаждения, съгласно издадените Скици проект № 
002971 от 26.03.2013г. и № 002972 от 26.03.2013г.по чл.45и от Правилника за прилагане 
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, от Общинска служба по 
земеделие -гр.Бяла Слатина , за засаждане на трайни насаждения, находящи се в 
землището на : 
-Добролево в размер на 952.952 декара с № 075001; 
- Добролево в размер на 416.722 декара с №075013; 
Приложение: 
1.Акт за собственост №1237 за публична общинска собственост на имот № 075001, с 
начин на трайно ползване пасище,мера, издаден на 11.04.2013г. и вписан в Служба по 
вписванията гр. Бяла Слатина; 
2. Акт за собственост №1238 за публична общинска собственост на имот № 075013, с 
начин на трайно ползване пасище, мера, издаден на 11.04.2013г. и вписан в Служба по 
вписванията гр. Бяла Слатина; 
3.Скица №К02973/06.03.2013г. на имот № 075001,стопанисвано от общината, с начин на 
трайно ползване пасище,мера 

4.Скица №К02974/06.03.2013г. на имот № 075013, общинска частна собственост, с начин 
на трайно ползван пасище,мера 

5.Скица проект № 002971 от 26.03.2013г. на имот с № 075013 в землището на с. 
Добролево, с начин на трайно ползване пасище,мера и с проектен начин на трайно 
ползване- трайни насаждения; 
6.Скица проект № 002972 от 26.03.2013г, на имот с № 075001 в землището на с. 
Добролево, с начин на трайно ползване пасище, мера и с проектен начин на трайно 
ползване- трайни насаждения; 
Гласували:„за”- 11 съветници, “против”-няма „възд.се – 1 

 

 

ВРИД Председател 

На Общински съвет- Борован……….. 
/Д-р Ц.Пенчев/ 
 

 


