
 
                                                                                                                                                                         
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БРУСАРЦИ 
3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 

www.brusartsi.com, e-mail : brusartsi_obs@abv.bg 
      

Изх. №......................................... 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
от Протокол № 38 
от заседанието на 29.05.2014г. 
по точка 3 от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Промяна в „Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от 
общинския поземлен фонд„ на община Брусарци  

 
РЕШЕНИЕ № 273 

 
Общинския съвет на Община Брусарци на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  
Приема промяна в „Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския 
поземлен фонд” на община Брусарци, както следва: 
 

Било: Да стане: 
Чл.35. (1) Началният размер на 

годишната базисна наемна цена за 
1(един) декар земя от Общинскиая 
поземлен фонд по категории е както 
следва: 

 

Чл.35 (1) Началния размер на годишната наемна цена 
за 1 (един) декар земя от ОПФ е равен на началната 
тръжна цена, определена със Заповед на Министъра 
на земеделието и храните за отглеждане на 
едногодишни полски култури от ДПФ за съответната 
стопанска година, съгласно чл. 47 е от Правилника за 
прилагане Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
за маломерни имоти отдадени по реда 
на глава ІV „Отдаване под наем без 
търг или конкурс на земеделски земи от 
ОПФ” от Наредбата за стопанисване и 
управление на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд, със 
решение на ОбС Брусарци. 
 

Кат
его
рия 

годишната базисна наемна 
цена за 1(един) декар  

І 20,00 лв. 
ІІ 19,00 лв. 
ІІІ 18,00 лв. 
ІV 16,50 лв. 
V 14,50 лв. 
VІ 13,50 лв. 
VІІ 11,00 лв. 
VІІІ 10,00 лв. 
ІХ 9,00 лв. 
Х 8,00 лв. 

 



 
                                                                                                                                                                         
 

Чл.35. (2) Началната тръжна 
цена за отдаване под наем чрез 
публичен търг или публично оповестен 
конкурс на земеделска земя от ОПФ за 
отглеждане на едногодишни полски 
култури за стопанската 2013-2014 
година е в размер на 22.00 лв./дка. 
Началната тръжна цена ще се определя 
ежегодно след издаване на Заповед на 
Министъра на земеделието и храните 
относно откриване и провеждане на 
търг за отдаване под наем или аренда 
на земеделските земи от ДПФ. 
 

Чл.35. (2) Наемът на земи от Общинския поземлен 
фонд, заети с трайни насаждения (лозя и овощни 
дървета), е равен на началната тръжна цена, 
определена със заповед на Министъра на земеделието 
и храните за земи, заети с трайни насаждения от 
Държавния поземлен фонд за съответната стопанска 
година, съгласно чл. 47 е от Правилника за прилагане 
Закона за собствеността и ползване на земеделските 
земи. 

Чл.35. (3) Наемът на земи от 
Общинския поземлен фонд, заети с 
трайни насаждения (лозя и овощни 
дървета) е равен на наема, определен 
със Заповед на Министъра на 
земеделието и храните за земи, заети с 
трайни насаждения от държавния 
поземлен фонд. 
 

Чл.35. (3) Наемът на земи от Общинския поземлен 
фонд с начин на трайно ползване „ливада” и „пасище, 
мера” е равен на началната тръжна цена, определена 
със заповед на Министъра на земеделието и храните 
за същите от Държавния поземлен фонд за 
съответната стопанска година, съгласно чл. 47 е от 
Правилника за прилагане Закона за собствеността и 
ползване на земеделските земи. 

 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 13.  
Гласували : “за” –  13, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                      /Ангелина Борисова/                               /К. Додева/ 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Ангелина Борисова/ 


