
 1 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№67 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №11 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СОПОТ НА 29.04.2004Г 

 
ОТНОСНО:Отдаване под наем на свободни земи  от Общинския поземлен фонд 
 

Общинският съвет,след като се запозна  с докладната записка  на ВЕСЕЛИН 
ЛИЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ и след направените разисквания 
 

РЕШИ: 
І.Определя размера на наема при ползване на земи от Общинския поземлен 
фонд,чрез отдаване под наем , в изпълнение на чл.28 ал.2 от Наредбата за 
оземляване на малоимотни и безимотни граждани по категории и културни 
видове както следва: 
 

     ниви               ливади             мери и пасища 
      I категория        6.60лв/дка     2.64лв/дка           1.32лв/дка 
      II категория       6.05лв/дка     2.42лв/дка           1.10лв/дка 
      III категория      4.73лв/дка     1.87лв/дка           0.88лв/дка 
      IV категория      4.40лв/дка     1.76лв/дка           0.77лв/дка 
      V категория       3.63лв/дка     1.43лв/дка           0.66лв/дка 
      VI категория      2.75лв/дка     1.10лв/дка           0.55лв/дка 
      VII категория     2.20лв/дка     0.88лв/дка           0.44лв/дка 
      VIII категория    1.65лв/дка     0.66лв/дка           0.33лв/дка 
      IX категория      1.32лв/дка     0.55лв/дка           0.22лв/дка 
      X категория       0.99лв/дка      0.44лв/дка            0.11лв/дка 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че площите са поливни наемната цена се коригира с 
коефициент за поливност 1,5. 
  

II.Предоставяне под наем за едногодишно ползване: 
1.На безимотни и малоимотни граждани-приоритетно при основния размер на 

наема, определен по т.I без търг. 
2.На физически и юридически лица-чрез търг или конкурс при начална цена 2 

пъти  основния размер на наема по т.I.   
 
III. Предоставяне под наем, чрез търг или конкурс по цени определени от 

лицензиран оценител за дългосрочно отдаване, както следва: 
1.За отглеждане на едногодишни полски култури, за срок от 5 год. 
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      2.За създаване и отглеждане на трайни насаждения: 
      2.1.Лозови насаждения за срок  5-20 год. 
      2.2.Овощни насаждения-семкови, костилкови, черупкови за срок от 5-15 год. 
       2.3.Ягодоплодни култури за срок от 5 год. 
       2.4.Етерично-маслени култури – роза, мента, лавандула, шипка и др., за срок 
от10 год. 
       2.5.Култивирани билки за срок от 5 год. 
 

IV.Задължава Веселин Личев-кмет на Община Сопот да сключва договори за 
отдаване под наем на земеделска  земя от общинския поземлен фонд  при 
оземляване на безимотни и малоимотни без търг при размер на наема по т.I, а чрез 
търг или конкурс според резултатите от търга или конкурса. 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували     - 16 
“За”               -16 
“Против”      -няма 
“Въздържали се” –няма  
 
 

Председател на Об.С……………….. 
/Хр.Цолев/         

Зам.председател на Об.С………….. 
/Г.Шльомская/ 

 
Зам.председател на Об.С………….. 

/К.Цветков/ 
 

ВГ/ВГ 
 
 
 

Вярно с оригинала: 
/печат/  


