
 
До 
Председателя на  
Общински съвет - Силистра 

 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от Надежда Друмева Бобчева 
общински съветник в Общински съвет - Силистра 

 
 
Относно:  Промяна на Наредбата за общинска собственост на Община 

 Силистра 
 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
След приемането на промените в Закона за собствеността и ползването на 

земеделските (ЗСПЗЗ) се регламентира отдаването за ползване на проектираните 
в плана за земеразделяне полски пътища, попадащи в масиви за ползване. 
Съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ Общинският съвет на съответната община взема 
решение за предоставяне за ползване на имотите - полски пътища. Въз основа на 
това решение, кметът на общината трябва да сключи договор за наем за имотите - 
полски пътища с ползвателите на съответните масиви, като срокът за 2014/2015 
стопанска година изтича на 15.04.2015г. По същество договорът за наем е правно 
основание за тяхното ползване, като по този начин тези имоти могат да бъдат 
заявяване при очертаване на площи за получаването на субсидии по схемата за 
единно плащане на площ.  

С Решение №1391 от 26.03.2015г. на Общински съвет – Силистра се 
предостави право на Кмета на общината да издава заповеди и сключва договори 
за предоставянето под наем на имотите - полски пътища, като договорите се 
сключат след заплащане на наемна цена. По същество това се явява нов и 
непланиран приход в общинския бюджет. Доколкото имотите – полски 
пътища, се намират на територията на населените места в община Силистра е 
справедливо тези приходи да бъдат предоставени на ползване от съответните 
кметства.   

В тази връзка предлагам Общински съвет - Силистра да вземе следното 
 

РЕШЕНИЕ 
 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно-



процесуалния кодекс приема изменение в Наредбата за общинска собственост в 
Община Силистра както следва: 

• Към чл.7 от Наредбата за общинска собственост създава нова алинея 4 със 
следния текст: Приходите от предоставянето под наем на имотите – 
проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, в землищните 
граници на съответните населени места, се превеждат на 100  процента 
по сметките на кметство Калипетрово и кметство Айдемир, а за 
останалите кметства се предоставят чрез бюджета на общината и се 
използват за капиталови разходи в съответните населени места през 
текущата година. 

 
 
 
 
 
15.04.2015г.  Общински съветник: 
гр.Силистра  /Надежда Бобчева/ 
 


