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Относно: Предоставяне под наем на общински имоти – полски пътища, попадащи в  

       масивите за ползване в землището на гр.Алфатар, Община Алфатар 

 
В съответствие с процедурата по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) са създадени масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 

2017-2018г., в които са включени и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които 

не функционират и попадат в масиви за ползване на съответния ползвател. Със заповед на 

Директора на ОД „Земеделие” гр.Силистра по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ №РД-09-104- 66/30.11.2017г. за 

землището на гр.Алфатар, е определено разпределението на масивите за ползване на земеделските 

земи, но в тях не са включени полските пътища. Общинска служба по земеделие Силистра 

предостави на общината регистър на полските пътища по ползватели емлища за стопанската 2017-

2018 година.  

С Решение №248 по протокол 025/27.07.2017г. Общински съвет Алфатар даде съгласие - 

кметът на общината да издава заповеди и да сключва договори за предоставянето под наем на 

имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване на лицата, които желаят да ги ползват 

за стопанската 2017 - 2018 г.  

Ползвателите на полски пътища могат да подават заявления до кмета на общината за 

сключване на договор за ползване под наем на полските пътища, които обработват и попадат в 

масивите за ползване. 

Договорите за наем на полски пътища ще се сключват след заплащане на определената 

наемна цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище за 2016г. за 

ползване на площ, както следва: 

 Гр.Алфатар - 42,00 лв./дка 
 

Наемът за ползване на полски пътища следва да се заплаща с превод по банковата 

сметка на общината:  

BG69FINV91508416653673, BIC – FINVBGSF, ВИД 444200 

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА-ОФИС ДУЛОВО 

БАНКОВ ПРЕВОД НА НАЕМ ЗА ПЪТИЩА 

Договорите ще се подготвят от служителите в Дирекция „Специализирана администрация”, 

отговарящи за общинската собственост, след представяне на копие от документ за платен наем по 

банковата сметка на общината и издадена заповед от кмета на общината за предоставяне под наем 

полските пътища, попадащи в масивите за ползване на конкретен ползвател. 

До всички ползватели ще бъдат изпратени писма с информация за полските пътища, които 

попадат в обработваните от тях масиви и за наема, който трябва да бъде заплатен за ползването им, 

в съответствие с регистъра на полските пътища, предоставен от ОСЗ. 

 Повече информация, относно обработваните площи по землища и размера на наема за 

конкретен ползвател може да бъде получена от Дирекция „Специализирана администрация” в 

община Алфатар и на телефон: 086 811 632/633. 
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