
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЧИРПАН 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  З А   Р Е Ш Е Н И Е 

 

ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ  -  КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Относно: Предоставяне ползването на имоти – полски пътища и напоителни канали по 

реда на чл.75б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С писмо с вх.№ 318/25.11.2019 г., Главният секретар на Областна дирекция 

„Земеделие” гр. Стара Загора отправя искане до Председателя на  Общински съвет  

Чирпан имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване да бъдат 

предоставени на ползвателите на съответните масиви, съгласно сключените 

споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 г. на 

територията на Община Чирпан, одбрени с влезли в сила заповеди на директора на 

Областна дирекция „Земеделие” - Стара Загора по чл. 37в, ал 4 от  Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. 

С писмо с вх.№ 24-11-77/25.11.2019 г., Главният секретар на Областна дирекция 

„Земеделие” Стара Загора отправя искане до Кмета на  Община Чирпан  имотите – 

напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, да бъдат 

предоставени на ползвателите на съответните масиви, съгласно сключените 

споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 г. на 

територията на Община Чирпан, одбрени с влезли в сила заповеди на директора на 

Областна дирекция „Земеделие” - Стара Загора по чл. 37в, ал 4 от  Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. 

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

ползването на земеделските земи е необходимо решение на Общинския съвет за 

предоставяне на имотите, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на 

средното годишно рентно плащане за съответното землище. 

За стопанската 2019/2020 год. за имотите могат да се сключат договори за наем 

за една година. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

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  и чл. 75б, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи Общински съвет – Чирпан, 

1. Дава съгласие за предоставяне под наем на имотите  - полски пътища и 

напоителни канали, които не функционират като такива, попадащи в масивите за 

ползване, на ползвателите на съответните масиви, съгласно приложените списъци, по 

цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище. 



2. Упълномощава Кмета на общината да сключи  договори за наем за 

стопанската 2019/2020 год. в едномесечен  срок от издаване на заповед по чл.37в, ал. 16 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 

 

Вносител: 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на община Чирпан 

 
 
 
Съгласувал: 

Иванка Петрова 

Главен юрисконсулт 

 

 

 


