
О Б Щ И Н А  А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т  С И Л И С Т Р А  

                      7570 гр.Алфатар, ул.”Йордан Петров” №6 

тел. централа: 086/811610 
        

 

ДО 

Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

гр. Алфатар 

ул. Йордан Петров № 6 
   

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 
 

От ...................................................................................................................................................... 

/трите имена на земеделския стопанин, наименование на търговско дружество или ЕТ/ 
 

ЕИК/ ЕГН …............................, адрес/ адресна на управление: гр./с............................................,  

ул………………................................................................, №…., бл…….., вх….., ет….., ап…. 

представляван/о от .......................................................................................................................... 
/трите имена на управителя/ 

 

чрез упълномощения ........................................................................................................................, 

(трите имена на упълномощения) 

 

съгласно пълномощно с рег.№………..от дата:………., заверено от 

нотариус…………………………………………………………………………………………. 

 

телефон за връзка:........................................................, e-mail:........................................................ 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ, 

 

Заявявам, че желая да сключа договор за ползване под наем на земи по чл.37, 

ал.10 от ЗСПЗЗ, попадащи в масивите ми за ползване през стопанската 2021-2022 г., на 

основание заповеди на Директора на ОД”Земеделие” по чл.37, „в”, ал.4 от ЗСПЗЗ за 

разпределение на масивите за ползване в землището на 

гр./с…………………………………………........., съгласно приложение №1 към заповедите – 

„Регистър на имотите от ОПФ и ДПФ, за които са налице условията по  чл.37в, ал.10 от 

ЗСПЗЗ“ Запознат/а съм с размера на наемната цена на земите по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, 

определена с Решение №232 по протокол №24/17.03.2022 г. на ОбС Алфатар, за която съм 

информиран от администрацията на Община Алфатар. 

Приложение: 1. Информация за наемната цена на земите от ОПФ на община 

Алфатар по чл.37, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 г. 

 

 

гр.Алфатар, 

Дата:…………………     С уважение /п/: ……………….. 
                  /………………………./ 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

         към заявление за наем 

         на земи по чл.37в, ал.10 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

за наемната цена на земите по чл.37 в, ал.10 от ЗСПЗЗ на община Алфатар 

за стопанската 2021-2022 г. 

 

 

№  ЕКАТТЕ Землище 
Наемна цена за стопанската  

2021 – 2022 г. (лева/дка) 

1 00415 гр. Алфатар 96,00 

2 00240 с .Алеково 93,00 

3 04145 с. Бистра 48,00 

4 10210 с. Васил Левски 73,00 

5 40751 с. Кутловица 93,00 

6 78063 с. Цар Асен 76,00 

7 81712 с. Чуковец 94,00 

  

 

Наемната цена е определена с Решение №232/17.03.2022 г. по протокол 

№24/17.03.2022 г. на Общински съвет Алфатар..  

 

 

 
 


