
 

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-68 

град Ветово, 30.01.2023 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 и Решение №687 по 

Протокол №58 от 30.11.2022 г. на Общински съвет - Ветово 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

  

 1. Определям ползването на имоти – полски пътища по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, които 

са разпределени в границите на масивите за ползване на земеделски земи, съгласно сключени 

споразумения за землищата на територията на Община Ветово, Област Русе за стопанската 

2022/2023 година. Описът на масивите, имотите и дължимото плащане по ползватели е съгласно 

регистрите/списъците на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване, разпределени 

между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи по землища, представляващи 

неразделна част от настоящата заповед. 

 2. Определеният с Решение №687 по Протокол №58 от 30.11.2022 г. на Общински съвет – 

Ветово размер на наемната цена за предоставяне на имоти – полски пътища по землища, е както 

следва: 

 - землище Ветово  - 51.00 лв./дка. 

 - землище Глоджево  - 65.00 лв./дка. 

 - землище Кривня  - 49.00 лв./дка. 

 - землище Писанец  - 57.00 лв./дка. 

 - землище Сеново  - 54.00 лв./дка. 

 - землище Смирненски - 59.00 лв./дка. 

 3. В едномесечен срок от обявяването на настоящата заповед ползвателите да заплатят 

дължимите суми за съответното землище по банков път по следната сметка: 

Банка: ЦКБ АД 

 IBAN: BG56CECB97908447333900;  

BIC: CECBBGSF;  

 Код за вид плащане: 444200. 



 4. След заплащане на сумата по заповедта от съответния ползвател и след представяне на 

документ за внесен наем, да се сключат договори за наем за стопанската 2022/2023 г. 

 5. Ползвателите, на които са предоставени полските пътища в масива, осигуряват достъп до 

имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година. 

 6. Настоящата заповед да се обяви в сградите на кметствата и Община Ветово, както и да се 

публикува на интернет страницата на Общината. 

  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Пламен Пенчев – Директор на Дирекция 

„УТОССДМДТ.   

 

 

Д-р МЕХМЕД МЕХМЕД 

Кмет на Община Ветово 
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