
 1 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

5000 гр. Велико Търново, бул.  “България” №  25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850,  

e-mail: odzgvtr@gmail.com 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-14-200/30.09.2015 г. 

 

 

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

„Земеделие“, 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 закона за собствеността и 

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

вх. № РД – 04 - 2116/29.09.2015 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-14-

135/05.08.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново  

 
        ОДОБРЯВАМ : 

 

І. Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 11/25.08.2015 г. в ОСЗ – 

гр.Стражица на масивите за ползване на ливади за землището на с. Балканци, 

общ. Стражица, разпределени мeжду ползвателите, както следва: 

 

 

Ползвател Масив Площ /дка/ 

„ЦЕНТРОЛЕНД” ООД 62,63 38.495  

 Всичко: 38.495  

 

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

да внесат по банкова сметка  на ОД“Земеделие“ гр.Велико Търново в срок до 3 

/три/ месеца от публикуване на настоящата заповед, следните суми за стопанската 

2015/2016: 

 

 

Ползвател Допълнителна площ 

Средна 
рентна вноска 
съгласно §2е 
от ЗСПЗЗ 

сума за внасяне в 
извънбюджетната 
сметка на общината 

„ЦЕНТРОЛЕНД” ООД 1.319 11.50 15.17 

    

 Общо: 1.319  15.17 

 

Средното годишно рентно плащане за с. Балканци, община Стражица, по §2е от 

ЗСПЗЗ е определено от комисия, назначена от директора на ОД „Земеделие” – Велико 

Търново със заповед № РД-14-18/22.02.2014 г. С протокол от 17.03.2014 г. комисията е 

определила средно годишно рентно плащане за отглеждане на ливади в размер на 

11,50 лева/дка. 

Определените суми следва да се внесат по банкова сметка на ОД „Земеделие“-

В.Търново: 

ОББ-Велико Търново 

IBAN: BG 02 UBBS 8002 3300 251010; BIG код: UB BS BG SF 

Основание: наем земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ /бели петна/ 
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ІІІ. Регистър на имоти, съгласно чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, попадащи в 

масивите за ползване, както следва: 

 

Ползвател 

Площ 
на 
масива 

Ползвана 
площ 

Дължимо 
рентно 
плащане 

Площ 
на 
имота Собственик 

№ на 
имот по 
КВС 

ЦЕНТРОЛЕНД ООД 14.099 1.319 15.170 2.531 
"АГРОЕНЕРДЖИ 
ИНВЕСТ" АДСИЦ 27013 

       
 

 

 ІV. За имотите с начин на трайно ползване полски пътища, които не 

функционират, да се приложи процедурата съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ както 

следва: 

 

Ползвател 
Ползвана 
площ 

Дължимо 
рентно 
плащане 

Площ на 
имота Собственик 

№ на 
имот по 
КВС НТП 

ЦЕНТРОЛЕНД ООД 0.554 6.370 2.667 
ОБЩИНА 

СТРАЖИЦА 27050 Полски път 

 

 

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

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

страницата на община Стражица 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 ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
 

 

 
 


