
О Б Щ И Н А  В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т   Ш У М Е Н 

ул. “Септемврийско въстание” 40, тел/ факс 05391/ 20-05 

 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ 34/06.01.2022г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ и в 

изпълнение на Решение №1 по Протокол №28 от 30.11.2021г. на Общински съвет – 
Върбица относно предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски 

пътища включени в Заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по реда на чл.37в, 

ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022год. 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 
1. Да се сключат едногодишни договори за землищата на територията на Община 

Върбица, за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, 

които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и канали, които 

не функционират, със съответния ползвател на масиви за ползване по влезли в сила 

заповеди за разпределение на земеделски земи, за стопанската 2021/2022 година по цена в 

размер на средното годишно рентно плащане, определена с Решение № 1 по Протокол 

№28  от 30.11.2021г. на Общински съвет – Върбица за землища на територията на  Община 

Върбица, както следва: 

№ Населено място 

площ в 

дка 

Ср.рентна 

цена лв/дка 

Общо задължение 

в лв. 

1 Върбица 152,537 33,00 5033,72 

2 Бяла река 137,184 30,00 4115,52 

3 Божурово 13,702 17,00 232,93 

4 Иваново 87,895 30,00 2636,85 

5 Кьолмен 28,175 53,00 1493,28 

6 Ловец 61,939 39,00 2415,62 

7 Маломир 52,497 32,00 1679,90 

8 Менгишево 29,884 33,00 986,17 

9 Методиево 236,187 25,00 5904,67 

10 Станянци 42,209 16,00 675,34 

11 Сушина 63,267 36,00 2277,61 

12 Тушовица 27,481 39,00 1071,76 

13 Конево 18,057 33,00 595,88 

      общо 29119,27лв. 

 



 

2. Всички ползватели, подали заявления за ползване на полски пътища с 

посочената обща площ на заявените имоти в съответното землище, заплащат в 

едномесечен срок от издаване на настоящата заповед, определената наемна цена по сметка 

на Община Върбица: 

     Банка: ЦКБ АД 

     BIC:  CECBBGSF 

     IBAN №: BG88 CECB 9790 8447 0883 02,  

     Код за вид на плащане 444200 - Приходи от наеми на земя 
     Титуляр: Община Върбица  

3. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, да осигурят достъп 

до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през 2021/2022 година. 

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Върбица, 
да се постави на информационното табло в сградата на Община Върбица  и да се обяви на 

видни места в сградите на кметствата на населените места на територията на Община 
Върбица. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

 

 

 

 
Кмет на Община Върбица: ……ПП…… 

                    / инж.Мердин Байрям /  
 

 

 

 

 

 

 


