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З А П О В Е Д 
№РД-08-546 

с. Крушари, 28.09.2020г. 
 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 4 и чл. 77, ал. 1, т. 3 от Наредба № 
8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост, във връзка с чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и информация за размера на средното годишно рентно плащане по 
землища на територията на община Крушари за стопанската 2020/2021 година, на база 
действащи договори за стопанската 2019/2020 година, регламентирано в §2е от 
допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, предоставена от Областна дирекция „Земеделие“ 
гр.Добрич 
 

З А П О В Я Д В А М : 
 
  1.Всички незаети земеделски земи от Общинския поземлен фонд да бъдат 
предоставени под наем за една година за стопанската 2020/2021 година . 
 

2.Годишната цена за отдаване под наем на незаети земеделски земи е в размер на 
по-високата сума между най-високата тръжна цена на която са сключени договорите за 
землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното 
годишно рентно плащане за съответното землище в община Крушари, както следва: 

Землища в 
община Крушари 

Размер на средното годишно 
рентно плащане 

Най-висока цена от търга, 
на която има сключени 
договори от I тръжна   Ниви /лв/дка/ 

Абрит 76,00 121,00 

Александрия 74,00 104,00 

Бистрец 70,00 97,00 

Габер 72,00 104,00 

Добрин 77,00 94,00 

Ефр. Бакалово 60,00 111,00 

Загорци 71,00 111,00 

Земенци 83,00 107,00 

Зимница 79,00 88,00 

Кап. Димитрово 78,00 74,00 

Коритен 77,00 123,00 

Крушари 73,00 99,00 

Лозенец 74,00 111,00 

Огняново 83,00 105,00 

Полк. Дяково 69,00 104,00 

Пор. Кърджиево 76,00 89,00 

Северняк 83,00 81,00 

Северци 77,00 105,00 

Телериг 73,00 111,00 
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3.Заявление /по образец/ за наем могат да подават всички физически и юридически 

лица, които нямат задължения към Община Крушари. 
 
4. Договорите за отдаване под наем на земеделските земи от Общинския поземлен 

фонд се сключват за срок от 1 /една/ година, считано от 01.10.2020г. до 30.09.2021г., като 
наемната цена се заплаща еднократно при сключване на договора в касата на общината 
или по сметка на община Крушари: 

Банкова сметка:  BG04IORT80888497522700 
Банков код:   IORTBGSF 
Вид плащане:  444200 
Банка:   “Инвестбанк” АД, клон Добрич. 
 
5.Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на община 

Крушари, в сградата на Общинска служба „Земеделие” с.Крушари и да се публикува на 
интернет страницата на общината – www.krushari.bg. 

 
Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично. 
 
Заповедта може да се обжалва пред Административен съд гр. Добрич по реда на 

АПК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ /n/ 
Кмет на Община Крушари 
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