
                                                                                                                                   
 

             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови     тел:    04134 / 22-08 

ул. “ Септемврийци “ № 55     E-mail: obs@bratia-daskalovi.com 

 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Катя Иванова Иванова, председател на Общински съвет Братя Даскалови 

 

 

     Относно: Предоставяне ползването на имоти - полски пътища по реда на чл. 37в, 

 ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. 

  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Общински съвет Братя Даскалови е постъпило писмо с вх. № 10-00-

220/16.11.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" Стара Загора. Писмото е на 

основание чл. 75б, ал 3 от ППЗСПЗЗ и във връзка с постъпили заявления по чл. 75б, ал 

1, т.1 от ППЗСПЗЗ от ползватели на масиви за ползване на земеделски земи за 

стопанската  2022/2023 г., съгласно сключени доброволни споразумения за землищата 

на селата на територията на Община Братя Даскалови, одобрени с влезли в сила 

заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.   

Съгласно с  гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

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

земеделските земи Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

1. Дава съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища, попадащи в масиви 

за ползване, на ползвателите на съответните масиви в землищата на селата на 

територията на община Братя Даскалови, съгласно приложени списъци от ОД 

"Земеделие"  Стара Загора по цена в размер на средното  годишно рентно плащане за 

всяко отделно землище. 

2. В седем дневен срок от влизане на решението в сила, кметът на Община Братя 

Даскалови да издаде заповед за предоставяне на имотите - полски пътища, която да се 

публикува на интернет страницата на общината. 

 

 

 

Вносител: 

Катя Иванова 

Председател на Общински съвет - Братя Даскалови 

 

Изготвил: 

Марияна Колева 

мл. експерт Технически сътрудник ОбС 
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