
№ лль?:±.

гр. Кърджали, . 2018 г.

На основание чл. 37в. ап. 4 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗС-ПЗЗ и в изпълнение на 
Решение №236 от 22.11.2018 г.. на Общински съвет Кърджали за предоставяне за 
ползване на имотите - полски пътища в землището на с. Островица, EKA'ITE 54403, 
община Кърджали, област Кърджали, съгласно сключено доброволно споразумение на 
масиви за ползване за стопанската 2018/2019 г,

О П Р Е Д  Е Л Я  М:

I. Цена на имотите - полски кътища, включени в одобрените масиви за ползване, в 
размер на средното годишно рентно плащане, определено в изпълнение на 
разпоредбите на § 2е от ДР на ЗСПЗЗ и Решение №236 от 22.11.2018 г. на Общински 
съвет Кърджали за отглеждане на едногодишни полски култури в размер на 25.00 
лв./дка за землището на с. Острови ца. ЕКАТТЕ 54403, община Кърджали, област 
Кърджали за стопанската 2018/2019

II. Включвам към площта на одобрените масиви за ползване и площта на имотите 
полски пътища, както следва:

1. Землище с. Островица, община Кърджали -• ползвател Андрей 
Андреев

мь Имот № 
по КВС

Идептифнка - 
нишки № по 

КК

Площ ин 
имота по 

КВС / 
КК

Плош на 
имота и масив 
за ползване по 
чл.37в, ал.4 от 

ЗСПЗЗ

нтп

Спредно 
годиш но 
рентно 

плащане 
лв/дка

Сума за 
плащане за 

определените за 
ползване полски 

пътища 
лв

i 10.2 54403.10.2 2.77! 0.266 Полски път 25 6.65

2 10.2 54403.10.2 2.771 0.838 Полски път 25 20.95

3 10.42 54403.10.42 4.168 0.078 Полски път 25 1.95

4 10.42 54403.10.42 4.168 0.478 Полски път 25 1 1.95

Сума ! .659 25 41.475

III. Дължимите суми за ползване на земите по чл. 37в. ал. 16 за землището 
на с. Островица. ЕКАТТЕ 54403, община Кърджали, се внасят от съответният 
ползвател по 1BAN сметка шв Община Кърджали RG09DEMI 
92408400072453, код за вид плащане 44 42 ОП вери „Търговска банка Д”, 
Финансов цеш ър - Кърджали, И С  код OEMIRGSF в едномесечен срок от 
издаване на настоящата заповед.



За нолзвателите, които пс са  чапла!или сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 
3, т. 2 от ЗСПЗЗ съгласно заповедта по ал. 16. кметът па Община Кърджали издава 
заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за 
землището. В 7-дневеп срок от получаване ма заповедта лолзвателите превеждат 
сумите по горепосочената сметка Община Кърджали.

Съгласно разпоредбите на чл. 37в, ал. 17 от ЗСПЗЗ. подавателят, на който са 
предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за 
ползване в реални граници през следващата стопанска година

IV. Настоящата заповед да се обяви в сградата на кметство с. Островида, да се 
обяви на таблото за обяви в сградата на общината и па електронната страница на 
общината.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда па Административнопроцесуалния 
кодекс в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и.

Контрол по изтощението па заповедта възлагам па Мгомюн Али — заместник-
кмет.

АС//


