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РЕШЕНИЕ № 557 

по протокол № 29 от 25.11.2021 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на имотите - полски пътища, включени 

в заповеди на директора на ОД „Земеделие” - Шумен 
по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ 

 
/с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 
1. На основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ да се предоставят на 

ползвателите за стопанската 2021/2022 година имотите - полски пътища и 
канали, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора 
на ОД „Земеделие” - Шумен, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за 
землищата на с. Белокопитово, с. Овчарово, с. Друмево, с. Мадара, с. Кладенец, 
с. Костена река, с. Илия Блъсково, гр. Шумен с кв. Макак, кв. Мътница, с. 
Вехтово, с. Дибич, с. Панайот Волов, с. Градище, с. Мараш, кв. Дивдядово, с. 
Васил Друмев, с. Салманово, с. Велино, с. Ивански, с. Средня, с. Ветрище, с. 
Новосел, с. Струйно, с. Радко Димитриево, с. Лозево, с. Черенча, с. Царев брод, 
Община Шумен, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за 
съответното землище, съгласно Приложение 1.  

2. Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да 
осигуряват достъп до имотите, посочени в заявленията за ползване в реални 
граници през стопанската 2021/2022 година. 

3. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът да издаде 
заповед за предоставяне на ползвателите за стопанската 2021/2022 година на 
имотите - полски пътища и канали, попадащи в масивите за ползване, включени 
в заповедите на директора на ОД „Земеделие” - Шумен, издадени по реда на чл. 
37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за посочените землища, която да се публикува на интернет 
страницата на общината. 

4. В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите да внесат по 
банкова сметка на община Шумен сумата за определените за ползване полски 
пътища и канали и да сключат договори за 2021/2022 стопанска година с кмета 
на общината. 
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