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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 

 

 

З А П О В Е Д 
 

 № РД-14-173/29.09.2014 г. 

 

 

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  и 

чл. 75а, ал. 1, т. 1, предложение първо от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, Споразумение с вх. № 20/29.08.2014 г. за създаване на масиви за 

ползване в землището на с. Николаево за стопанската 2014/2015 г. и доклад на комисията, назначена 

със Заповед № РД-14- 120/04.08.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” – Велико Търново, получен 

с писмо с вх. № РД-04-1476/15.09.2014 год. 

 

 
        ОДОБРЯВАМ: 

 

 

Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, разпределени в границите на масивите за ползване в  землището на с. Николаево 

общ. Стражица за стопанската 2014/2015 г., съгласно Споразумение с вх. № 20 /29.08.2014 г. за 

създаване на масиви за ползване на ливади, както следва: 

 

 

Ползвател 

№ на 

имот 

по КВС 

Ползва

на 

площ 

Площ 

на 

имота 

Собственик 

Средно 

годишно 

рентно 

плащане 

Дължимо 

рентно 

плащане 

"КЛАС-96"ЕООД 099003 8.712 14.708 ДОНКА СЛАВЕВА ПЕТРОВА 18.06 157.33 

"КЛАС-96"ЕООД 023008 8.527 8.527 ГЕОРГИ РАДКОВ БОГДАНОВ 18.06 154.00 

"КЛАС-96"ЕООД 023021 7.069 7.500 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ТОШКОВ 18.06 127.67 

"КЛАС-96"ЕООД 023004 5.675 5.801 НЕДЯЛКА БЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА 18.06 102.49 

"КЛАС-96"ЕООД 022006 4.585 4.900 НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 18.06 82.80 

"КЛАС-96"ЕООД 023003 4.555 4.555 "ДЕЛТА" ЕООД 18.06 82.26 

"КЛАС-96"ЕООД 024002 0.630 3.341 НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЛИЧЕВ 18.06 11.37 

"КЛАС-96"ЕООД 023013 4.148 4.148 ПЪРВАН ПЕНЧЕВ РАДЕВ 18.06 74.91 

 

 

 

Средното годишно рентно плащане за землищата на община Стражица, съгласно § 2е от 

допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е 

определено от комисия, назначена със заповед № РД-14-18/22.02.2014 г. на директора на ОД 

"Земеделие"  - Велико Търново, която с протокол от 17.03.2014 г. е определила средно годишно 

рентно плащане за отглеждане на едногодишни полски култури в размер на 18.06 лв./дка за 

землището на с. Николаево, общ. Стражица.  

Настоящата заповед да се обяви в сградата на Кметско наместничество с. Николаево, Община 

Стражица и в сградата на Общинска служба по земеделие – Стражица, да се публикува на интернет 

страницата на Община Стражица и на ОД „Земеделие”- Велико Търново. 
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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.  

 

 

ЗЕХРА БАЙРАКТАР:         П 

ДИРЕКТОР ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 


