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З А П О В Е Д  
№РД-08-533 

с.Крушари,  17.10.2022г.  
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, във 
връзка с чл.75б, ал.2 от ППЗСПЗЗ и в изпълнение на решение №9/106 от 29.09.2022г. на 
Общински съвет с.Крушари   
 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1.Да се сключат договори за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинският 
поземлен фонд – публична общинска собственост с начин на трайно ползване – полски 
пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите със съответния 
ползвател на масиви за ползване по влезли в сила заповеди за разпределение на 
земеделски земи, за стопанската 2022/2023 година за срок от една стопанска година по цена 
в размер на средно годишно рентно плащане за съответното землище, както следва: 
 

 
ЕКАТТЕ 

 
Землище 

 
Средно 

годишно рентно 
плащане лв/дка 

00031 Абрит 72,00 

00268 Александрия 75,00 

04193 Бистрец 89,00 

14043 Габер 75,00 

21470 Добрин 69,00 

27656 Ефрейтор Бакалово 89,00 

30185 Загорци 89,00 

30781 Земенци 80,00 

30884 Зимница 68,00 

36138 Капитан Димитрово 64,00 

38618 Коритен 80,00 

40097 Крушари 80,00 

44104 Лозенец 75,00 

53357 Огняново 80,00 

57234 Полковник Дяково 88,00 

57858 Поручик Кърджиево 77,00 

65906 Северняк 67,00 

65913 Северци 85,00 

72196 Телериг 79,00 
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2.Всички ползватели подали в срок заявления за ползване на полски пътища, които 
нямат задължения към община Крушари заплащат определената цена в касата на 
общината или по сметка на община Крушари: 

 
Банкова сметка:  BG04IORT80888497522700 
Банков код:   IORTBGSF 
Вид плащане :   444200 
Банка:    “Инвестбанк” АД, клон Добрич 
 

 3.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до 
имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата 
стопанската година. 
 

4.Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на община Крушари, 
в кметствата, в сградата на Общинска служба „Земеделие” с.Крушари и да се публикува на 
интернет страницата на общината – www.krushari.bg. 

 
5.Заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК в 14-дневен срок от 

обявяването й пред съответният Районен съд, като обжалването не спира изпълнението й. 
 

6.Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ /п/ 
Кмет на Община Крушари 
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