
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

  

 

  ЗАПОВЕД 

 

№ РД 14-152 

 

гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. 

 

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции 

„Земеделие“ и чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на собствеността и 

ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и във връзка с доклад, получен с писмо с 

вх. № РД – 04 – 2117/29.09.2015 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-14-

134/05.08.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново  

 
        ОДОБРЯВАМ: 

 

I. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за  землището  

на  с. АЛЕКСАНДРОВО,  ЕКАТТЕ  00285  ,  с  рег.  N  10  от      31.08.2015 г.   с  обща  

площ  7672.432 дка съгласно което  масивите за ползване ще се ползват от ползвателите 

както следва:      

          

        1. "ППОК"ЗЕМЯ-93", с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 9, с обща площ 2726.553 дка.   

         2.  ЕТ ЕРАТО - СВЕТЛА НИКОЛОВА, с разпределени масив   (по номера), 

съгласно проекта: 8, 29, с обща площ 630.793 дка.        

         3. ЗПК НАДЕЖДА-94, с разпределени масиви (по номера),  съгласно проекта: 10, 

30, с обща площ 76.865 дка.                     

         4.  "ЕТ "КОМИТА - Б.ДИМИТРОВ", с разпределени масиви    (по номера), 

съгласно проекта: 11, 13, 14, с обща площ 610.759 дка.   

         5.  КИРИЛ  ГЕОРГИЕВ  ЕНЕВ,  с разпределени масиви (по   номера), съгласно 

проекта: 12, 15, 18, с обща площ 819.206 дка.       

         6.  ВАРДМЕКСООД,  с разпределени масиви (по номера),    съгласно проекта: 16, 

17, 24, 28, с обща площ 1411.974 дка.           

         7. ДИМИТЪР СЛАВЕВ ДИМИТРОВ, с разпределени масиви (по  номера), 

съгласно проекта: 19, 36, 37, 43, с обща площ 407.850 дка.   

         8.  ИВАН  ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ,  с разпределени масиви (по  номера),  съгласно 

проекта: 20,  21,  25,  26,  27,  34, с обща площ          390.723 дка.                                                          

         9.  РУМЕН ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ,  с разпределени масиви (по номера), съгласно 

проекта: 22, 23, 41, с обща площ 65.604 дка.        

         10.  "ЛАТО" ООД", с разпределени масиви (по номера),          съгласно проекта: 31, 

32, 40, с обща площ 228.823 дка.                

         11.  МАРИЯ  ИВАНОВА ПЕЕВА,  с разпределени масиви (по  номера), съгласно 

проекта: 33, 39, 42, с обща площ 58.973 дка.        



         12.  "ТОТИ  ГРУП"  ЕООД,  с разпределени масиви (по   номера), съгласно 

проекта: 35, с обща площ 36.246 дка.                

         13.  ЕРАТО  АГРО  ООД,  с  разпределени  масиви (по  номера), съгласно проекта: 

38, с обща площ 204.214 дка.               

         14.  "ЕТ  "АГРО-СВЕТЛОЗАР ДИЧЕВСКИ",  с разпределени    масиви (по 

номера), съгласно проекта: 44, с обща площ 1.640 дка.      

         15.  РАНК  БЪЛГАРИЯ ЕООД,  с разпределени масиви (по   номера), съгласно 

проекта: 45, с обща площ 0.629 дка.                 

         16.  СОРТОВИ  СЕМЕНА  -  ВАРДИМ ЕАД,  с разпределени  масиви (по номера), 

съгласно проекта: 46, с обща площ 1.580 дка.     . 

                                                                               

                  II.  Ползвателите на земеделски земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ за 

стопанската  2015/2016 г.   трябва да внесат по банкова сметка  за  чужди  средства  на 

 ОД „Земеделие“ – Велико Търново Обединена Българска Банка - клон 

Велико Търново, IBAN BG 02 UBBS 8002 3300 251010, BIC  на ОББ: UBBSBGSF в 

срок до три месеца от публикуване на заповедта както следва: 
                    

Регистър на имоти. съгласно чл.37в. ал.3. т.2 от ЗСПЗЗ 

   

            ПОЛЗВАТЕЛ               

Имот 

N           СОБСТВЕНИК                  Имот   Ползвана  Средна    Дължима  

    три имена/име юр. лице          в ККС  

     три имена/име юр. 

лице         

площ 

дка площ дка 

рента 

лв. рента лв. 

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ЕНЕВ                 003040 

ЕЛЕНКА ИВАНОВА 

ИВАНОВА              3.004 3.004 42.67 128.18 

ППОКЗЕМЯ-93"                      008055 

ДИМИТЪР СЛАВЕВ 

ДИМИТРОВ             5.4 2.619 42.67 111.75 

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ЕНЕВ                 010024 

ЕТ "ЕРАТО-СВЕТЛА 

НИКОЛОВА"          3.2 0.2 42.67 8.53 

ЕТ КОМИТА - 

Б.ДИМИТРОВ"           013017 

ИВАН СЪБЕВ 

ИВАНОВ                   6.05 0.049 42.67 2.09 

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ЕНЕВ                 014021 

ТОДОР ХРИСТОВ 

ГЕОРГИЕВ              3.006 0.827 42.67 35.29 

ДИМИТЪР СЛАВЕВ 

ДИМИТРОВ             014021 

ТОДОР ХРИСТОВ 

ГЕОРГИЕВ              3.006 1.048 42.67 44.72 

ППОКЗЕМЯ-93"                      070049 

ДОНКА РАЙКОВА 

КОСТОВА               7.372 6.86 42.67 292.72 

                                                                             

   Средното  рентно  плащане  за  землищата на община СВИЩОВ.  съгласно 

параграф 2е от ЗСПЗЗ е определено от комисия. назначена със заповед N РД-14-36 от 

19.02.2015 г. от директора на ОД "Земеделие" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО.  Съгласно 

протокол  от 11.03.2015 г. за землището на с. АЛЕКСАНДРОВО.  ЕКАТТЕ  00285  

комисията определи средно годишно рентно плащане  за  отглеждане  на  едногодишни  

полски култури в размер на  42.67 лв./дка    

 

За имотите от ОПФ/ДПФ, които не са декларирани и попадат в  масиви  за 

ползване  за  землището на с. АЛЕКСАНДРОВО.  ЕКАТТЕ  00285  и не могат  да  се  

обособят  в  отделни масиви за ползване да се приложи  процедурата съгласно чл.37в, 

ал.10 от ЗСПЗЗ подробно изброени както следва: 

 

                       



 Регистър на  имоти съгласно чл.37в. ал.10 от ЗСПЗЗ,         

 

            ПОЛЗВАТЕЛ               Имот N           СОБСТВЕНИК                  Имот   Ползвана 

    три имена/име юр. лице          в ККС       три имена/име юр. лице         площ дка площ дка 

ППОКЗЕМЯ-93"                      015001 ОБЩИНА СВИЩОВ 6.832 0.025 

 

III.Имоти полски пътища съгласно чл.37в. ал.16 от ЗСПЗЗ, както и напоителни 

канали  подробно изброени съгласно  Приложение 1 -Регистър на полски пътища и 

канали, неразделна част от Заповедта.           

                                 

Въвод във владение в определените за ползване масиви или части от масиви се 

извършва при условията и по реда на чл.37в, ал.7 и ал.8 ЗСПЗЗ.                                                       

Настоящата заповед да се обяви в сградата на кметството на с. 

АЛЕКСАНДРОВО и в сградата на Общинска служба по земеделие – Свищов. да се 

публикува на интернет страницата на община Свищов и на ОД „Земеделие”- Велико 

Търново. 

   Съгласно § 19. ал. 1 от ПЗР към Закон за изменение и допълнение на 

Административнопроцесуалния кодекс. обн. – ДВ. бр. 39 от 2011 г.. заповедта може да 

бъде обжалвана в 14 – дневен срок от обявяването й. пред съответния районен съд по 

реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

              Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.  

 

    

 

 

   ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА        П 

ДИРЕКТОР НА ОД «ЗЕМЕДЕЛИЕ» - ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

 

 

 

 

 

 

 

 


