
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Предоставяне под наем на 

земи, полски пътища и нефункциониращи напоителни канали 

от общински поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване на 

земеделски земи за землищата на Община Любимец, 

разпределени със заповед на Директора на Областна дирекция 

„Земеделие“ – Хасково, по реда на чл.37в от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи за 

стопанската 2020/2021 година . 
Докл.: инж. Тодор Милев – Зам. - Кмет на Община Любимец                            

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 152 

 

на ОбС, прието с протокол  № 15 от 21.12.2020 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37в, ал.10 и ал.16 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, 

 

 

 Общински съвет Любимец  

                                                                       

 

          Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за предоставяне под наем на имотите – полски пътища и нефункциониращи канали, 

попадащи в масивите за ползване на земеделски земи за землищата на Община Любимец, разпределени със 

заповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково, по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, по цена в 

размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище на общината. 

 

2. Дава съгласие за предоставяне под наем на земи от общински поземлен фонд, които не могат да се 

обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, но попадат в 

масивите за ползване на земеделски земи за землищата на Община Любимец, разпределени със заповед на 

Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ – Хасково, по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, по цена в размер на 

средното годишно рентно плащане за съответното землище на общината. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Любимец да сключи договори за наем на имотите по т.1 и т.2 от 

настоящото решение за срок стопанската 2020/2021 година, след заплащане от страна на ползвателите на 

масивите, определените по реда на чл.37в, ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ суми за ползваните от тях земи. 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                            / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                            


