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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

Относно: Предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за ползване 

на земеделски земи, за стопанската 2016 / 2017 година 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със Заповед № РД-14-185 / 02.08.2016 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ 

гр. Велико Търново е открита процедура за сключване на споразумения за създаване на 

масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за стопанската 2016 / 2017 г.  

Съгласно чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

Директорът на областна дирекция „Земеделие“ след влизането в сила на заповедта по чл. 

37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на 

споразумението подава искане до общински съвет за предоставяне имотите – полски 

пътища, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно 

плащане за землището. Общинският съвет приема решение в едномесечен срок от 

подаване на искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът издава 

заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от 

издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за 

определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска 

година с кмета на общината. 

С писма с вх. №№ ФС.05.05-30 / 25.01.2017 г. и  ФС.05.05-43 / 01.02.2017 г. са постъпили 

искания от Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Велико Търново за 

предоставяне на имотите - полски пътища, включени в масивите по одобрени 

споразумения за ползване на земеделски земи в землищата на с. Бойковци, с. Тодювци, с. 

Буйновци и с. Дебели рът за стопанската 2016 / 2017 година. Към писмата са приложени 

заявления от ползватели на масиви за предоставяне на имотите - полски пътища по реда 

на чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75б от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
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Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.37в, ал. 16 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и чл. 75б, ал. 2  от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Елена 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на имотите – полски пътища, попадащи в 

масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Бойковци, с. Тодювци, с. 

Буйновци и с. Дебели рът за стопанската 2016 / 2017 г.  

2. Определя цена за отдаване под наем на имотите по т. 1 от настоящото решение в 

размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище. 

3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем за 

стопанската 2016 / 2017 г. на имотите по т. 1. от настоящото решение с ползвателите 

на масиви за ползване на земеделски земи, определени в приложенията по землища. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


