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 ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Катя Иванова Иванова, председател на Общински съвет Братя Даскалови 

 

 

Относно: Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища по реда на чл. 

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

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

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

на земеделските земи, директорът на Областната дирекция „Земеделие” след влизането в 

сила на заповедта за разпределение на масивите за ползване в земеделските земи, 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 деловодството на Общински съвет Братя Даскалови, постъпи писмо с вх. № 10-

00-231 от 06.12.2019 г. от ОД „Земеделие” – Стара Загора за предоставяне ползването на 

имоти – полски пътища по реда на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. 

 

 Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Братя Даскалови да 

вземе следното  

                                         

     

РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37в, ал. 16 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Братя 

Даскалови 

 

1. Дава съгласие кмета на общината в седемдневен срок от влизане на решението 

в сила да издаде заповед за сключване договори за предоставянето под наем имотите – 

полски пътища на лицата, които са определени за ползватели със заповедите по чл. 37в, 

ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за разпределение на 

масивите за ползване, съобразно постигнатото споразумение за стопанската 2019/2020 г. 
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2. В едномесечен срок от влизане на заповедта, договорите да се сключат след 

заплащане на наемната цена за декар в размер на средното годишно рентно плащане на 

съответното землище на територията на община Братя Даскалови, определена от ОД 

„Земеделие” – Стара Загора. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

КАТЯ ИВАНОВА 

Председател на  Общински съвет Братя Даскалови 
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