
 
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 
З А П О В Е Д 

 
                                                   № РД 22-2178 

 
гр. В. Търново, 06.12.2018 год. 

 
 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в 
изпълнение на Решение №1290, по Протокол №49 от 29.11.2018 г. на Великотърновски 
общински съвет и във връзка с влезли в сила Заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи на Директора на Областна дирекция 
„Земеделие” гр. Велико Търново, 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
Да се сключат едногодишни договори за наем за стопанската 2018/2019 г. за 

всички имоти с начин на трайно ползване полски пътища, напоителни и отводнителни 
канали и прокари от Общинския поземлен фонд, които попадат в масивите за ползване, 
съгласно заявления на ползвателите, за землищата на община Велико Търново. 

 
Договорите за наем на полски пътища да се сключат по цена в размер на средното 

годишно рентно плащане, определено с издадените заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ 
по населени места/землища/ в община Велико Търново, както следва: 

 
Землище с. Арбанаси – 9,00 лв./дка 
Землище с. Балван – 27,00 лв./дка 
Землище с. Беляковец – 23,00 лв./дка 
Землище с. Буковец – 12,00 лв./дка 
Землище гр. Велико Търново – 30,00 лв./дка 
Землище с. Велчево – 24,00 лв./дка 
Землище с. Ветринци – 23,00 лв./дка 
Землище с. Водолей – 40,00 лв./дка 
Землище с. Войнежа – 5,00 лв./дка 
Землище с. Вонеща вода – 7,00 лв./дка 
Землище с. Въглевци – 10,00 лв./дка 
Землище с. Габровци – 10,00 лв./дка 
Землище с. Големаните – 30,00 лв./дка 
Землище гр. Дебелец – 21,00 лв./дка 
Землище с. Дичин – 22,00 лв./дка 
Землище с. Емен – 27,00 лв./дка 
Землище гр. Килифарево – 24,00 лв./дка 
Землище с. Къпиново – 29,00 лв./дка 
Землище с. Леденик – 27,00 лв./дка 
Землище с. Малък Чифлик – 15,00 лв./дка 
Землище с. Миндя – 19,00 лв./дка 
Землище с. Момин сбор – 18,00 лв./дка 



Землище с. Никюп – 48,00 лв./дка 
Землище с. Ново село – 17,00 лв./дка 
Землище с. Плаково – 14,00 лв./дка 
Землище с. Присово – 20,00 лв./дка 
Землище с. Пушево – 30,00 лв./дка 
Землище с. Пчелище – 24,00 лв./дка 
Землище с. Райковци – 11,00 лв./дка 
Землище с. Ресен – 38,00 лв./дка 
Землище с. Русаля – 37,00 лв./дка 
Землище с. Самоводене – 30,00 лв./дка 
Землище с. Хотница – 31,00 лв./дка 
Землище с. Церова кория – 27,00 лв./дка 
Землище с. Шемшево – 24,00 лв./дка 
Землище с. Шереметя – 23,00 лв./дка 
 
Имотите за ползване по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ са разпределени по землища и  

ползватели с искане с Наш вх. № 24-162-1/26.10.2018 г. от Директора на Областна 
дирекция „Земеделие” гр. Велико Търново. 

 
В едномесечен срок от издаване на настоящата заповед, всеки ползвател следва да 

заплати дължимия годишен наем за стопанската 2018/2019 г. по следната банкова сметка на 
Община Велико Търново: 

IBAN: BG43SOMB91308424761244, код за вид плащания 44 42 00, Общинска 
банка АД, гр. Велико Търново, BIC код: SOMBBGSF 

 
Ползвателите, на които са предоставени полските пътища, напоителните и 

отводнителните канали, както и прокарите, да осигурят достъп до имотите, декларирани 
и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г. 

 
 Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Велико 
Търново и да се уведомят за съдържанието й ползвателите на имотите. 
 Контрол по Заповедта ще осъществявам лично.  

 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община  Велико Търново 
 
 
Съгласували: 
Десислава Йонкова - Директор Дирекция  ПОУС 
 
Маринела Джартова - Началник отдел  УС 
 
Гергана Цвяткова - Юрисконсулт в Отдел УС 
 
Изготвил: 
Кирил Кирилов - Младши експерт на отдел УС 
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