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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Ч У П Р Е Н Е  

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 

e-mail: obs_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com 

  
 
          РЕШЕНИЕ № 222 

 

                  ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 35 ОТ 06.04.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в 

землището на с. Репляна, с. Търговище, с. Чупрене, с. Върбово, с. Средогрив на ползватели 

по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 37в, ал. 16 от 

ЗСПЗЗ и чл. 75б, ал. 1 и 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с издадени заповеди по чл. 37в, ал. 4 от 

ЗСПЗЗ за 2021-2022 стопанска година и постъпило искане с вх. ОбС № Р-Д 123-02-

340/23.02.2022 г. и № Р-Д- 04-148/04.03.2022 г. от Янчо Василев – Директор на Областна 

дирекция „Земеделие” - гр. Видин, 
 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Да бъдат предоставени имоти, с НТП „полски път”, собственост на община Чупрене, 

попадащи в създадените масиви за ползване, в землището на с. Репляна, Търговище, 

Чупрене, Върбово и Средогрив, на ползвателите на съответните масиви, съгласно 

приложена таблица - опис на ползвателите, подали заявления.   

2. Срок за отдаване под наем - за стопанската 2021- 2022 година. 

3. Размер на наемната цена - в размер на средното годишно рентно плащане за земли-

щето. 

4. Възлага на Кмета на община Чупрене сключването на договори за наем с ползвате-

лите, подали заявления.  

5. Допуска предварително изпълнение на решението, на осн. чл. 60, ал. 1 от АПК. 

  

 Мотиви:  На осн. чл. 75б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, след влизане в сила на заповедта 

на директора на ОД „Земеделие” за разпределение на масивите, ползвателят на съот-

ветния масив може да подаде заявление за предоставяне на полски пътища, попада-

щи в масива, които не са необходими за осигуряване достъп до имотите.  

 Според чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ - директорът на областната дирекция „Земеделие” 

след влизането в сила на заповедта по ал. 4 подава искане до Общинския съвет за 

предоставяне на имотите - полските пътища, попадащи в масивите за ползване, по 

цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Общинският съ-

вет приема решение в едномесечен срок от подаване на искането. В 7-дневен срок от 

влизането в сила на решението кметът издава заповед, която се публикува на интер-

нет страницата на общината. В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвате-

лите внасят по банкова сметка на общината сумата в размер на средното годишно 

рентно плащане за землището за определените за ползване полски пътища и сключ-

ват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. Когато в едно-

месечен срок от искането Общинският съвет не е приел решение, директорът на об-
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ластната дирекция „Земеделие” определя със заповед цена на имотите - полски пъ-

тища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се 

обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публику-

ва на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земе-

делие”. Въз основа н заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на 

общината в едномесечен срок от издаването й и сключват договори за съответната 

стопанска година с Кмета на общината. 

   

Гласували  поименно 8 (осем) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ОТВОД” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ОТВОД” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ОТВОД” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 „ЗА” – 8   (осем)  гласа 

 „ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

Предложението се прие с 8 (осем) гласа „ЗА”. 

 

 

 Решението подлежи на оспорване пред Административен съд - Видин, в 14 - дневен 

срок от съобщаването му. 

 

 

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК :                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                     / С. Здравковски /                                                                  / И.Велков / 

 


