
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 
с.Калояново, пл.”Възраждане” № 6, тел.:03123/23-21, факс:03123/ 24-12 

 

   ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 127 
 

от редовно заседание на Общински съвет Калояново, 

Пловдивска област, прието с Протокол № 17/24.11.2016 г. 
 

ОТНОСНО:Предоставяне под наем на имотите – полски пътища и напоителни канали,  
  съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  

 

ДОКЛАДВА: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на община Калояново 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   К А Л О Я Н О В О 

 

Р Е Ш И : 
1.Дава съгласие за предоставяне на имоти с начин на трайно ползване полски 

пътища, напоителни канали и канали, попадащи в масиви за ползване за землищата на 
територията на Община Калояново, които имоти да бъдат включени в заповедта по чл. 

37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ, съобразно постигнатото споразумение за стопанската 2016 – 2017 г. 

или желаят да ги ползват за стопанската 2016 – 2017 г.,  на правно основание имоти, с 
които граничат, но за населеното място няма постигнато споразумение.  
 2.Договорите да се сключат след заплащане на наемна цена за декар в размер на 

средното годишно рентно плащане на съответното землище на общината, определена с 
доклад от 29.01.2016 г. на комисия, назначена със заповед № РД 11-030 от 05.01.2016 г. 
на директора на Областна дирекция „Земеделие” Пловдив за определяне на средното 

рентно плащане за 2015 г. за землищата в Община Калояново.  

 3. В договорите за наем да се запише условието, че ползвателят, на който са 
предоставени полските пътища, е длъжен да осигурява достъп до имотите, декларирани 
и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

         /Младен Петров/ 
Общ брой общински съветници      - 17 

Брой присъствали на гласуването   - 17 

Гласували  поименно "за"  - 17, както следва: 

 

№ 

 

Трите имена 

 

 

“за” 

 

“против” 

 

“въздържали се” 

 

1.  Младен Иванов Петров              „за“   

 



2. Петя Иванова Павлова „за“   

3. Христо Иванов Пищялов „за“   

4. Иван Борисов Бекиров „за“   

5. Франц Павлов Селимов „за“   

6. Тодор Танев Димов „за“   

7. Йонко Иванов Вангов „за“   

8. Георги Илиев Тричков „за“   

9. Петър Рангелов Карадамянов „за“   

10. Живко Иванов Здравков „за“   

11. Кръстю Иванов Кодошев „за“   

12. Иван Йосифов Яков „за“   

13. Сафет Шабан Ахмед „за“   

14. Пламен Данчев Николов „за“   

15 Йорданка Димитрова Порязова „за“   

16. Петранка Ив.Арабаджийска-Саид „за“   

17. Павел Иванов Павлов „за“   

"Против"             - няма 

“въздържал се”              - няма 

 

Вярно при ОбС Калояново 

Протоколчик: 

 /В.Шахънска/  

 

Юрист ОбС Калояново: 

   /Йовка Якова/ 
 
 
 

 


