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ПрЕlлозi:ено  изпращам  Ви, 1 (един) брой  заповед, издадена  на  аснflванне  ч;т. З7в, az. от " 

Закона  за  собственостга  и  псэлзваыето  на  земецелскы  земи  (ЗСПЗЗ) и  чд. 7за, a,z. 1 сэт  Прави:твика  

за  прилаrане  на  закона  за  ссюствеността  и  нотrзването  на  земеде:зсlси  згмн  (ППЗСПЗЗ) за  

одобряване  на  сключево  двброs©лно  спораsуменяе  за  згмѕгнще  с. hузrина  вода. .а . 

На  иснºвание  чп. 37в, aл. s от  ЗСГIЗЗ, настvяtцата  заповед  да  се  обяви  ы  кметств©т© на` 

IСулина  вода. както  и  ua ннтернет  странuщата  на  общннаzп, ка.тгз  за  tз6яияванетtт  следва  да  се  

състави  лр©ток©л, коъ3то  лa сг  изпрати  и  ОД  „Зеыеде.тие" - Плевен 	 ~~~~ , .. . .  

П  рнложвнгые: еъrлaclla теl, 	. .  ,  
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РЕПУбЛИКА  БЪЛГАР  
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по  
ред  

~~ 	Поzзвател  

, 

Разлределен 
 , 

~ 	Средна  
и  земи  по 	; 	реитна  
чл. 37в, ал. 	; 	ввосhа  

3, т. 2 от 	а  съгпасн© 

3СПЗЗ 	§2е  ©т  
' 	3СПЗЗ  
j 

Сvма  за 	? 
• г  

внаенне  в  
банковата 	1 

с:.iетка  за  
чуж,:tи  средСгва  4 

на  ©Д  i 
„Зеriедслие" - 

~ Пупеаен 	~ 

1' 2 3 	 4 5 

! .,l"ЕРА  АГРО  20 3`' ЕООД  51.428 дкз 	ј 	42 лв. 2I59.9 	лв. 

2 ! iF3АЙЛО  Г. KPYiц1Оt3 .1 03 дhа 	i 	42 лв. 4.33 .зи. 
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С?бластна  диргкция  „Земеделие " - Плеее  

ЗАППВЕД  

Jrë РД-04-3! 1 зА1.2021 r: 
гр. Пrrевен 	~ 

Е-1а  оснпнание  чл. 37в, ач. l3, вт_>в  връзка  с  чл. чл. 37в, ал. 4 от  Зак  
собс .твеността  и  поггзването  на  зелiеделски  земи  (ЗСПЗЗ), чл. З. ал. 4 от  Устройственззя  
правззлник  на  оrзластните  дирекции  „Зеисделие", Доклад  с  вх. №  П<З-€i9-81-1- 
2(10/15.01.2021r. на  коziисията, назначена  със  Заповед  Ns_ РД-07-50/30.Q7.2fl20r. на  
Д►гре►.~г©ра  на  Об:застна  дирi:кция  „Зелiеделие'' - i Lзевен  и  Спвразумение  по  чл. 37в, 
ал. 2 от  ЗСПЗЗ, с  вх. .N 7l14.01.2021г. в  Общинска  слvжбя  по  зе+зеделие  — Левскн, 
Изнесено  paбorнo лrarru — бетене, Зиэвленюе  по  реда  на  чл. 37в, ал  12, наш  вх. №  
ПО-ti9-814-20i115.01.2fl21r., от  гiолзватели , участаащи  в  ск.тюченото  дt►оров©лно  
споразулдение  за  зеliл.ииzrтiэ  на  с. iаулына  ввда, обиtнна  Левски, област  ILzeseн, и  т. ] 1 
от  Запввед  за  упъЛнвмощаване  №  РД  46-219/22.05.2б19г. на  Диргктора  на  Об  rастна  
дирек tzия  „Земеделие" - Плгвен  от  Министъра  на  земеде.iието, лраните  и  roрите, 

ОДОБРЯВА NI: 

I. Раздределението  на  иасзiвите  за  п©лзване  в  зе:илищетtэ  на  с. КуЈiина  вода, 
вбщина  Бедеие, област  Плевен, съгзасно  п©дписансэтв  ltежду  сос>етвениците  иiи.ги  
п©лзвате.lи  сnоразумr.ние  за  създадеиите  масиви  за  ползване  за  стппанската  202Q- 

2021г., сэквнчатепнг t региетри  по  чл. 74, ал. 1 от  ППЗСПЗ '3 и  карта  за  ползването, които  
са  эзеразделна  част  от  нас:тоящата  залсэвед. 

11. Разпреде.;пенхето  на  зелtите  по  чл. 37в, ал. 3, т. 2 от  ЗС,ПЗЗ  за  зем zищет© на  с. 

Кулина  вода, сющина  Белгне, област  ГLзевен  между  ползвате sгите, xaкro следва: 



3 „КЕМАПУЛ" ЕбОД  175_б97 дка  42 лв. 7379.27 лв. 
4 „COPT4BPI CEIVIEHА-BAPДИМ" 

~ 
. 	...,.. 

21.044 дка  42 лв: 883.85 лв. 
5 хРИСТО  Б. ЦSЕТАНОВ  10.б10 дка  42 лв. 445.б2 лв. 

UБЩО: Z58.882 дка  _ 10 873.[i4 sв. 

ІТНа 	ваае  чл. 37в, ап: 7 от  СГЗЗ, веек-и  ползвател 	.ые#iепсквt ~и, на  
~с 	1 от  насгозпдата  заtвеведд  са  опреде.пеии  земи  по  чл. 37в, ал. 3, т. 2, внзся  по  
смt 	. Ж ;+Ередства  на  ºбластнз  дирехцив  „Земедеике" -- Плевен  сума  в  размер  на  

Гtiздрагцно  реитно  плащане  за  землнщето  асроя  до  трн  месеца  от  прбшикуване  
иа:зга. Сумнте  са  депt>зд•ши  и  се  изплап:tат  от  OGлаетна  дяреня  „Земеделне" - 
ТILtВС t на  правоимахе  здица, въз  оснава  на  наствятtата  заlтпвед  в  t-rодитед  срок  За  

зпгtе, ко rсз  не  са. зац3татяли  суiките  за 	.. ....... ~. 2 с~гласно  
заіиеiцra Itо  a~t.. дректсэрът  на  ОбЛаСТНаТа  Днрек2пi3t '" емe.ttеаuе"' НЗд8ва  завОВеД  за  _. .... . 
заітаіне  рицсратння  размер  на  ередното  годишио  рентвtз  па tе  за  землипtето. В  
7-диевеи  срок  от  пол}гчанаые  иа  запвведта  пвлзвателхте  превеждаг  вуМвге  по  сметка  на  
съвтветиата  облаетва;дирекцня  "Земедпе" 

БAЯIC(Ж4 СЕ.ТХ4НA (ЖЖС17ІАдиРЕКция :,,3Е~~ 
•ЯШЕВЕН. 

ИКБ"А — 	ГХ~1lЕН  
IВА  ВбВl О~3543О8 
С  С С5BGS`F' 

IV. Съгзтасио  чп. 37в, ал. 8 от  ЗСПЗЗ,. а. вод  за  ползваие  на  маснви  иян  непэвн  
Час. и  се  иsвъргдва  по  искане  на  собе 	. и/или  ползвателите  от  общниеката  
еду .эа  „Земедетие" въз  основа  на  наа~г~tи  заппвед  сдец  приби  ю  uа  реиозr~ ~ 
заілащаве  на  дьткимите  суми  по  чп. 37в, ал. 7 от  ЗGПЗЗ. 

V: Нера~делН3 часг  от  иастоящата  заповед  са  О2tОНЧ~1УтвИе  ре1~~ ~с~ ~ 
ал  I 	Il t3СГ ,, аsкто  и  картата  на  масивнте  за  пвваиетп. 

1. Съг.тгвсна  чіт. . 37в, ал  1 6 Qт  .ЗСII33 и  чл. 756 от  H113CII 	іtед  яизве  в  е  
иа  зяедта  по  Чл. 7в, ал  4 от  3 і3З, поэтзвателят  на  съптветякя  маеиа  монсt. ,. 
~ занвлен~ ~в  ~ед~тел~я  и~ нолtвt~sгта  по  чл.37в, .~rй, 1 от  ЗCII33, с  кое~ ,t~ . 	 ,-: 	 .wr ; 	 . 	., 
ввиска  ~t заg ѐе  пр~т[остав~iт  п~о~иряв~е  в  вляна  ~ з e.irя~ яол~ 
цътврва~а, конто  не  са  необхпдими  за  осиryрнваве  на. аътен  доетьп  до  мммre, к  
и  вапоителвн  кана.пи, които  Ке  фуакдеонират. 

Въз  аси+ева  на  подадените  заявления  за  предоста$яне  на  имотите  - пвлскн  пЪз~в~,: 
,Дирежтсrрът  н,а. t?бластиата  дарекция  "Зежедетае" падава  некане  до  оiицинеісия  съвт  за  
дред(сrавяие  аа. имотsэге - дс~искк~t zr~rsщя,. во  Pe~ia на  чп. 37в, ав; i~6 ЗСПЗЗ. . 	 , 	 _ 

$ъs осаQва  ata тrвладеннте  запв,гтеиия  за  предsэстаuяле  иs :иматвте  — напеягез  
каналн, Днрерьа  ив  £Эблвегната  дирекцяя  Земеделіге" всэдава  до  слбствеиика  на  
ст~ор~ еинето  ~е  за  преддоета 	на  .. и  каНали, жевт  . эае  фуикцивнирвт, 
по  цеда  в  размер  на  ередвогхз  гтцИі k з  рентв.о  плаtцанв  за  seилищerEr. В  едномесечеа  
срок  от  ТIвлучаваНеТQ на  иСкаяетв, cfэGCтBeHHi{bт  н#t: 4'ьО}~ъ$сеННеггЭ - 1'iреДСТаВВ  Аа~ 
Диреа̀гºра  ua Qбпасааата  дирекцяя  „Земеделие" пв€смена  съг.дасие, към  което  прнпага  
жумеит, удостоверuвапэt, че  напввтезпните  ханалн  ве  фуэегхдионират, и  отправя  

ттредпоженхе  до  попзвателя  на  масава  за  екзtючване  на  дtзгvвор  за  имота.. В  
еддиомесечен  срок  от  получаването  на  преджеHаето,. повзаагелнтс   іхючваг  договори  
за  оьответната  епанска  годяиа  със  собсгвеHака  на  сьtэрьэ  ~ т~с~ е  и  заплат~ат  сумата  _ _. 
за  ползваие  на  наuа~з,еините  каназп3: 

2 



П©лзватеэ Ρтите  На  предсэс;таsените  по  т€ззи  ред  тісэлскга  пътитца  и  иапаите  пнги  кaнarzі t 

магат  да  канд,и,датетват  за  поддомагане  по  реда  на  Закона  за  ппдпомаz'ане  ыа,` 

земеде?іските  прсзизводите:іи  {ЗПЗП), при  уезrсзвие  че  еіізвършено  nѕі. 
Срок  ilТ  ВЬЗННКВг.иНетti На  IТравНtlт0 QСНiЗВЭ:НИе  за  1Iflз7з8aHe нa иМОтиТе. 

На  стсноаание  чл. 37в, а.п. 5 сзт  3i'ПЗЗ, нас:тоятца-га  .заrагзвед  да  се  .`. 
кпsеТствотn на  с. Кулина  нс>да, еградата  нa {)vгцинска  сл}°;кба  по  sемеделие  — Левскиу; 
Изнесенсз  расэrэтно  място  - Беттеие, ха  интериет  странииите  на  rьvтветната  сзбzцхна  
С~'злаетна  :zнрекция  „3емедезпів" - I IлевеН, за  което  с.зедва  да  ге  състави  НрtтТока<т~ 
койтсэ  да  се  изпра=ги  в  t)Д  .,Земе;tеггие  '- Плевеи. 

Кантрол  по  изпъ:гнението  На  заасэве,гіта  възлагам  На  нач  
сл ~хсба  по  зелаетаелие  — JТеас  ки, H ~хесено  работео  мясrсз  - ЕелеFзе  

	

На  vснгrвание  ч.п. 37в, а  Ѕдт  ЗСtI3~ : 	заповедта  riо,~tт~жи  ~та  о•~га_пваяге  тiг> рё~а  ~т.~~: 

	

: 	,. 
А.д~zиНи~тративнопроцее~ і 	 гѕіасн© чл, 37в, а.,з. t сзт  ЗСГ[ЗЗ, абжа✓званехе  
FiL ei3прkЗ 	 й.s~ ~ 
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