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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 15 
 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

23.12.2019 г. с Протокол №4 
 

 

ОТНОСНО: Сключване на договори за ползване на имоти – полски 

пътища, включени в споразумение, за масивите за ползване за стопанската 

2019-2020 година на територията на Община Николаево. 

Мотиви: 
В Общинска администрация постъпи искане от председателя на Общински 

съвет гр. Николаево, за прилагане на разпоредбите на чл.37в ал.16 от ЗСПЗЗ и чл.75б от 

ППЗСПЗЗ. 

В чл.37в от ЗСПЗЗ е регламентиран редът за създаване на масиви за 

ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и/или 

ползвателите. 

Съгласно ал.16 на същия член – „Директорът на областната дирекция 

„Земеделие“ след влизането в сила на заповедта по ал. 4 подава искане до общинския 

съвет за предоставяне на 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 или в брой в касата на данъчна служба гр. 

Николаево сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за 

съответната стопанска година с кмета на общината. Когато в едномесечен срок от 

искането общинският съвет не е приел решение, директорът на областната дирекция 

"Земеделие" определя със заповед цена на имотите - полски пътища, в размер на 

средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се обявява в кметството и в 

сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на 

общината и на съответната областна дирекция „Земеделие“. Въз основа на заповедта 

ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от 

издаването ѝ”. 

 

 

            На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на 

изискванията на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Николаево  

 

Р Е Ш И: 

 

1.Дава съгласие за предоставяне на общински имоти – полски пътища, 

включени в заповедите по чл.37в ал.4 на директора на Областна дирекция 

„Земеделие” Стара Загора за отдаване под наем за стопанската 2019-2020 г. 

за ползване по предназначение, по цена в размер на средното рентно 
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плащане по землища на територията на Община Николаево, съгласно 

Приложения - опис на полски пътища, представляващи неразделна част от 

докладната записка. 

 

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата. 

 

 
  Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов -   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 12 „за“, 

„против” - няма „въздържали се” - няма 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                / Юсеин Юсменов / 
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СПИСЪК 

ПО СЕЛИЩА НА ИЗПОЛЗАНИ ДЕКАРИ ПОЛСКИ ПЪТИЩА И СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ 

 

 

Гр./с. Ниви 

дка. 

Тр. Насаждения 

дка. 

Сума за плащане 

лв. 

гр. НИКОЛАЕВО 8.563  214.10 лв. 

гр.НИКОЛАЕВО  13.589 217.42 лв. 

с.НОВА МАХАЛА 28.230  405.20 лв. 

с.НОВА МАХАЛА  9.216 147.44 лв. 

с.ЕДРЕВО 17.571  316.28 лв. 

с.ЕДРЕВО  2.859 8.58 лв. 

с.ЕЛХОВО 259.919  2859.11 лв. 

с.ЕЛХОВО  6.178 148.30 лв 

ОБЩО: 314.283 31.842 4316.43 лв. 

 

 

 

 

 


