
РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Министерство  на  земеделието , храните  и  горите  

Областна  дирекция  „Зегледелие " - Плевен  

  

ЗАП (;ВЕД  

№  PД-U4-22U/22.10.2021 г. 
rp. Плевен  

На  основание  чл. 37в, ал. 13, във  връзка  с  чл. 37в, ал. 4 от  Закона  за  собственост rа  и  
палзванета  на  земеделски  земи  (ЗСПЗЗ). чл. З, ал. 4 от  Ус,-тройствения  правилник  на  
областките  дирекиии  „Земеделие", Докпад  с  вх. №  ПО-09-1054-193118.10.2021г. на  
комисията, назначена  със  Заrювед  №  РД-07-б4/27.07.202I г. на  Директора  на  Областна  
дирекция  ,,Земеделие" - Плевен  и  Споразумение  по  чл. 37в, ал. 2 от  ЗСПЗЗ, с  вж. №  
Ы15.10.2021r. в  Обwинска  служба  по  земеделие  — Левски, ИРМ-Белене, Занвление  по  
реда  на  чл. 37в, ал. 12, наш  вУ. №  ПО-09-1054-192/1$.10.2021r., от  ползватеnи, участващи  в  
сключе Fюта  даброволно  споразумение  за  землището  на  с. Кулина  вода, община  Белене, 
област  Плевен, и  т. 11 от  Заnовед  за  упълномощаване  №  РД  4б-151/14.05.2021г. на  
Дмректара  на  Областна  дирекция  „Земеделие'' - Плевен  от  Минисrьра  на  земеделието , 
храните  и  rорите, 

UДОБРЯВАМ: 

I. 	Разпределението  на  масивите  за  ползване  в  землището  на  с. Кулина  вода, община  
Белене, област  Плевеи, съгласно  nоцпмсанота  между  собствениците  и/или  лолзватели  
споразумение  за  сvздадените  масиви  за  ползване  за  етопанската  202 I -2022г., акончателни  
реrистри  по  чл. 74, ал. l от  ППЗСПЗЗ  и  кзрта  за  ползването, които  са  неразцелна  част  от  
настаЯЩата  ЗапавеД. 

I[. Аазпределението  на  земите  по  чл. 37в, ал. 3, т. 2 от  ЗСПЗЗ  за  землището  на  с. 
Кулина  вода, община  Белеие, област  Гlлевен  между  ползвателите , както  следва: 

№  по  
рец  Ползвзтел  

Аазпрецелен  
и  земи  по  чл. 
37в. ал. 3. т. 2 
от  ЗСПЗЗ  

Срецна  
рентня  
вноска  
съгласно  

§2е  от  
3СПЗЗ  

Сума  за  
внасние  в  
оаиковатз  
сметка  за  

чунгпи  средства  
на  ОД  

„Земеделие" - 
Плевен  

1 "Tf:FA АГРО  2013" f-:СХ  э; 54.$17 дка  42.00 лв. 2302.31 лв. 
' WI3AYIЛU Г. КРУМС)В  0.104 дкд  42.00 лв. !. 37 лв. 
3 „КЕМАПцЛ`' ЕООД  159.733 дкз  42.00 лв. ()8.79 лв. 
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4 „НОВЕ  ГРИЙН" ЕООД  6.240 дка  42•00 лв. 262.08 лв. 
5 "СОРТОВИ  СЕМЕНА-ВАРДИМ" АД  16.786 дка  42.00 лв. 705.01 лв. 
б  ХРИСТО  Б. ЦВЕТАНОВ  10.133 дка  42.00 лв. 425.59 лв. 

Общо: 247.813 дка  10408.15 лв. 

III. Ha основание  чл. 37в, ал. 7 от  ЗСПЗЗ, всеки  ползвател  на  земеделски  земи, на  
който  с  т.I1 от  настоящата  заповед  са  определени  земи  по  чл. 37в, ал. 3, т. 2. внася  по  еметка  
за  чужди  средства  на  областна  дирекция  .,Земеделие" — Плевен  сума  в  размер  на  средното  
годишно  рентно  плаwане  за  землището  в  срок  до  три  месеца  от  публикуване  на  заповедта. 
Сумите  са  депозитни  и  се  изплашат  от  О~эластна  дирекция  .,Земеделие" - Плевен  на  
правоимащите  лица. въз  основа  на  настоящата  заповед  в  1 О-годишен  срок. За  ползвателите, 
които  не  са  заплатили  сумите  за  ползваните  земи  по  ал. З. т. 2 съгласно  заповедта  по  ал. 4, 
директорът  на  областната  дирекция  "Земеделие" издава  заповед  за  заплащане  на  трикратния  
размер  на  средното  годишно  рентно  плащане  за  землището. В  7-дневен  срок  от  получаване  
на  заповедта  ползвателите  превеждат  сумите  по  сиетка  на  съответната  областна  дирекция  
"Земедел  ие". 
БАНКОВА  СМЕТКА  НА  ОБЛАСТНА  ДИРЕКЦИ,Sf „ЗЕМЕДЕЛИЕ" — ЛЛЕВЕН: 
,,ЦКБ" АЛ  — КЛОН  ЛЛЕВЕН  
1BAN: ВС70СЕСВ979033В7354300 
BIC: CECBBGSF 

IV. Съгласно  чл. 37в, ал. 8 от  ЗСП3З, въвод  за  ползване  на  масиви  или  негови  части  се  
извършва  по  искане  на  собствениците  и/или  ползвателите  от  общинската  служба  
„Земеделие" въз  основа  на  настоящата  заповед  след  прибиране  на  реколтата  и  заплащане  на  
дължимите  суми  по  чл. 37в, ал. 7 от  ЗСПЗЗ. 

V. Неразделна  част  от  настоящата  заповед  са  окончателните  регистри  по  чл. 74, ал. 1 
от  ППЗСПЗЗ, както  и  картата  на  масивите  за  ползването. 

VI. Съгласно  чл. 37в, ал. 16 от  ЗСП3З  и  чл. 756 от  ППЗСПЗЗ, след  влизане  в  сила  на  
заповедта  по  чл. 37в, ал. 4 от  ЗСПЗЗ, полэ~вателят  на  съответния  масив  може  да  подаде  
заявление  до  председателя  на  комисията  по  чл.37в, ал. 1 от  ЗСЛЗ3, с  което  да  поиска  да  му  се  
предоставят  проектираfіите  в  плана  за  земеразделяне  полски  пътища, които  не  са  
необходими  за  осиryряване  на  пътен  достьп  до  имотите, както  и  напоителни  канали, 
които  не  функционират. 

Въз  основа  на  подадените  заявления  за  предоставяне  на  имотите  - полски  пътища, 
Директорът  на  Областната  дирекция  "Земеделие" подава  искане  до  общинския  съвет  за  
предоставяне  на  имотите  - полски  пътища, по  реда  на  чл. 37в, ал. 16 ЗСПЗЗ. 

Въз  основа  на  подадените  заявления  за  предоставяне  на  имотите  — напоителни  канали, 
Директорът  на  Областната  дирекция  "Земеделие" подава  до  собственика  на  съоръжението  
искане  за  предоставяне  на  напоителни  канали, които  не  функционират, по  цена  в  размер  на  
средното  годишно  рентно  плащане  за  землището. В  едномесечен  срок  от  получаването  на  
искането, собственикът  на  съоръжението  представя  на  Директора  на  Областната  дирекция  
"Земвдедие" .писмено  съгласие, към  което  прилага  документ, удостоверяващ, че  
напоитёЛните  канали  не  функционират, и  отправя  предложение  до  ползвателя  на  масива  за  
скллочване  на  договор  за  имота. В  едномесечен  срок  от  получаването  на  предложението, 
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ползвателите  сключват  доrовори  за  съответната  стопанска  rодмна  със  собственика  на  
сьоръженмето  и  заллащат  сумата  за  ползване  на  напоителните  канали . 

tlолзвателите  на  предоставе wиrе  по  този  ред  гюлски  пътища  и  напоителни  канали  могат  
да  кандидатстват  за  подnомагане  по  реда  на  Зако rга  за  подпомагане  на  земеделските  
производители  (ЗПЗП), при  условие  че  е  извършено  плащане  в  3-месечен  срок  от  
възникваггето  на  праsнаго  основание  за  ползване  на  имотите. 

На  основание  чл. 37е, ал. 5 от  ЗСПЗЗ, насгоящата  заповед  да  се  обяви  в  кметството  на  с. 
Кулина  вода, сградата  на  Оби.tинска  служба  по  земеделие  — Левеки, ИРМ-Белеме, на  
иггтернет  етранииите  на  съответната  община  и  Областна  дирекиия  „Земеде7ие" - Плевен, за  
което  следва  да  се  състави  протокол, който  да  се  изпратм  в  ОД  „Земеделие" - Плевен . 

Контрол  по  изпълнението  на  заповедта  възлагам  на  началника  на  Оо"щинска  служба  по  
земеделие  — Левска, ИРМ-Белене. 

F1a основание  чл. 37в, ал. 5 от  ЗСПЗЗ, заповедта  подлежи  на  обжалване  по  реда  на  
Административнопроцесуалния  кодекс , като  съгласно  чл. 37в, ал. 6 от  ЗСПЗЗ, обжалването  
нг  спира  изпълнението  й. 

в  
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РЕПУБЛТ4КА  БЪЛГАРЙЯ  

Министерство  на  земецелието , храните  и  горите  

С?БЛАСТНА  ДИРЕКЦИЯ  "ЗЕМЕДЕЛ I4Е " - ПЛЕВЕН  

  

ЗАПОВЕД  

№  РД-04-219/22.10.2021r., гр. Плевен, 

3А  ОТМЯНА  НА  '3АПОВЕД  №  РД-04-172/61.1б.2б21г., 

На  основание  чл. 99, т. 2 от  Алминисrративнопроцесуалния  кодеке  (АПК) и  чл. 
З. ал. 4 от  Устробствения  правилник  на  областните  дирекции  „Земедеzие", във  връзка  с  
Доклад  вх. №  ГIО-09-I 054-193/1 8. 10.2021 г. на  комисията, назначена  със  Заповед  РД- 
07-64/27.07.21г. на  Директора  на  Uблаетна  дирекция  .,Земецелие" — Плевен, депозирано  
доброволно  споразумение  по  чл. 37в, ал. 2 от  ЗСГIЗ3, с  вх. №  611з.10.2021г. в  Общинска  
служба  по  земеделие  — Левски, ИРМ-Белене, Заявление  по  реда  на  чл. 37в, а..*г. 12 от  
ЗСПЗЗ, наш  вх. №  ПО-09-1054-192/18.10.2021г., от  пnлзватели, участващи  в  
склwченото  доброволно  споразумение  за  землището  на  с. Кулина  вода, община  Белене, 
област  ГIлевен, 

ОТМЕНЯМ: 

І. Заповед  №  PД-04- i 7210 l.l 0.2021 r. на  Директора  на  Uбластна  дирекция  
„Земеделие" — Плевен, с  която  е  утвърден  проект  на  служебно  разпределение  на  
масивите  за  ползване  на  земеделска  земя  за  землището  на  е. Кулина  вода, община  
Белене, област  Плеветi. 

По  смисъла  на  чл. 37в, ал. 3 от  ЗСПЗЗ, проект  на  служебно  разпределение  на  
масивите  за  лолзване  на  земеделска  земя  се  изrотвя  от  комисията  по  чл. 37в, ал. i от  
ЗСПЗЗ, в  случаите, кога•го  между  ползвателите  в  еъответното  землище  не  се  постиrне  
доброволно  схiоразумение. Докалкото  за  зем.iището  на  с. Кулина  вода  е  представено  
изготвено  и  подписано  от  ползвателите  доброволно  споразумение, вх. №  6/1 5. 1 0.202 1 г., 
както  и  заявление  за  издаване  на  заповед  за  одобряваtте  на  това  споразумение, вх. №  
ПО-09-1054-192/18.10.2021r., по  реда  на  чл. 37в, ал. 12 от  ЗСПЗЗ, считалt че  отпада  
законовата  необходимост  от  заповед  за  утвърждаване  проект  на  служебно  
разпределение  на  масивите  за  землището  на  с. Кулина  вода, а  са  налице  законовите  
предпоставки  за  издаваие  на  заповед  за  одлбряване  на  доброволно  споразумеiтие  за  
землището  на  с. Кулина  вода. 

С  оглед  на  rореизложеното, Заповед  N РД-04-1 7210 1.10.2021 с. иа  Директора  на  
Областна  дирекция  „Земеделие" - Плевен, с  кvято  е  угвърцен  проект  на  служебно  
разпределение  на  масивите  за  палзване  на  земеделска  земя  за  землището  на  с. Кулина  
вода. следва  да  бъде  отменена  и  да  се  постанави  нова  заповед  за  одоо"ряване  на  
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доброволнn споразумение  за  земиiищехо  на  с. Ку,тина  вода, съгласно  депозирания  от  
ползвателите  проект, вх. №  бЛ  5.10.2021 г. 

Настоящата  заповед  е  неразделна  част  от  Заповед  №  РД-04-1 7210 1.10.2021 г. 

Копие  от  заповедта  да  се  да  се  обяви  в  кметството  на  с. Кулина  вода, сградата  на  
Общинска  служба  по  земеделие  — Левски. ИРМ-Белене, на  интернет  странииите  на  
еъответната  община  и  Областна  дирекция  ,,Зепiеделие" - Плевен, за  което  следва  да  се  
еъсrави  протокол, който  да  се  изпрати  в  ОД  ,.Земеделие" - П7евен. 
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