
* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТБРСТВО на ЗЗМЕДВПИЕТО, ХРЗНИТВ И горите

Областна дирекция „Земеделие“ - Плевен

ЗАПОВЕД
Мз РД-04-255/02.12.2021г.

гр. Плевен

На основание чл. 37н, ап. 13, във връзка “с чл. 3713. ал. 4 от Закона за собствеността и

ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). ч.ч. 3, ал. 4 от Устройогаения правилник на
област ните дирекции „Земеделие-“., Доклад с вх. Ке П0-09-1054-325/19.11.2021г, на

конисияш. назначена със Заповед Мз РД-О7-65/27.07.202|г. иа Директора на Областна

дирекция ..Зсиеделие” - Плевен и Споразумение по чл. 378, ал. 2 от ЗСПЗЗ, с вх. Мз

6/19.11.2021г. в Общинска служба по земеделие - Гулянци, Заявление по реда на чл. 37в.
ап. 12. наш вх. Мз НО-09 1054-324/19.11.2021г.,от ползватели. участващи в сключеното
доброволно сноразунение з землището на с. Шияково, община Гулянци, област Плевен. и
“|“. | | от Заповед за упълшмошаване Мз РД 46-151/14.05.2021г.на Директора на Областна
дирекция .,Земеделие” . Плевен от Министъра на земеделието. храните и горите.

()ДОБРЯВАМ:
!. Разпределението на масивите за ползване в землището на с. Шняково. община

Гулянци, област Плевен. съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели
споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.. окончателни
регистри по чл. 74. ал. | от ||||ЗС||ЗЗ и карта за ползването. които са неразделна част от
настоящата заповед. *

Н. Разпределениетона земите по чл. 378. ал. 3. “г. 2 от ЗСПЗЗ за землището на с.
Шипково. община Гулянци. област Плевен между ползвателите. както следва:

Сума за
внасяне в

М.: Разпределени Средна рептна 63:21:13?
но Ползв тш земи по чл. вноска нужди
ред

37в. ал. 3. т. 2 съгласно 521:
от зспзз от зспзз “реди“ "“

ОД
.,Земенелие"
- Плевен

| ..РЕСЕН“ ЕООД 6.014 дка 43.00 лв. 258.60 лв.
Общо: 6014 дка 25860 лв.



111. На основание чл. 37в. ал. 7 от ЗСПЗЗ. всеки ползвател на земеделски земи., на
който с т.н от настоящата заловен са определени земи по чл. 37в. ал. 3. т. 2, внася по сметка
за чужди средства на областна дирекция ..Земсделие” - Плевен сума в размер на средното
шлиншо рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта.
Сумите са депозигни и се изплащат от Областна Дирекция ..Земелелие” - Плевен на
правотатащнте липа. въз основа на настоящата заповед в 1О-голишен срок. За ползвателите.
които не са заплатили сумите за ползваните теми по ал. 3. т. 2 съгласно заповедта по ал. 4.
директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния
ратиср на средното голиппк рентно плащане за землището. В 7-лиевен срок от получаване
на заповедта тишзвателите т ревеищат сумите по сметка на съответната областна дирекция
"Земетелие".
БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНАДИРЕКЦИЯ „ЗЕМРДРНИЕ ” -ПЛЕВЕН:
„ЦКБЮЩ-К.-70НПЛЕВЕН *;

[БА./Х: 8670СЕСВ97903387354300
[ПС: СЕСВВСЗГ

П”. Съгласно чл. 37в. ал. 8 от ЗСПЗЗ, въвод за ползване на масиви или негови части се
типършва по искане на собствениците и/илп ползвателите от общинската служба
„”Земеделие” въз основа на настоящата заповед снел прибиране на реколтата и заплащане на
.гьлжииигесуми по чл, 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ.

**!еразлелпа част от настоящата заповед са окончателнитерегистри по чл. 74. ал. |

от ППЗСГГЗЗ. както и картата на масивите за ползването.
ХЧ. Съгласно чл. 3713, ап. 16 от ЗСПЗЗ и чл. 756 от ППЗСПЗЗ, след влизане в сила на

”заповедта по чл. 37в, ”|. 4 от ЗСПЗЗ, ползвателит- на съответния масив може да подаде
заявление до председателя на комисията по чл.37в. ал. ! от ЗСПЗЗ, с което да поиска да му се
предоставят проектираните. в плана за земеразделяне полски пътища, които не са
необходими за осигуряваш иа пътен достъп до имотите. както и напоителни канали,
които не функционират.

Въз основа на подадените заявления за предоставяне на имотите - полски пътища,
),[нректорът на Областната дирекция “Земеделие" подава искане до общинския съвет за
предоставяне на имотите - полски пшища. по рода на чл. 37в. ал. 16 ЗСПЗЗ.

Въ; 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 (])ункпнонират, по цена в размер на
средното годишно рептно плащане за ”землшцето. В едномесечен срок от получаването на
искането, собственикът на съоръжението представя на Директора на Областната дирекция
"Земеделие” писмено съгласие, към което прилага документ. удостоверяващ. че
напоителните канали не функционират, н отправя предложение ло ползватели на масива за
сключване на договор за имота. В едномесечен срок от получаването на предложението,
подплателиге сключват договори за съответната стопанска година със собственика на
съоръжението и заплащат сумата за ползване на напоителните канали.

Ползвателите иа предоставените по този ред полски пътища и напоителни канали могат
да кандидатстват за подпомагане по реда на Закона за подпомагане на земеделските
производители (ЗПЗП), пр-т условие че е извършено плащане в 3-мессчсн срок от
възникването на правното от тованис за ползване на имотите.



На основание ч.ч. 378, ал. 5 Ш ЗСПЗЗ. настоящата заповедда се обяви в кметството на с.
Шияконо. сградата на Общинска служба по “земеделие» Гулянци. на интсрнсг страниците на

съответни община и Областна дирекция .,Земедеиие" - Плевен. за което следва да се

състави протокол. който да се изпрати в ОД ..Земеделис“ - Плевен.
Кннтрш по изпълнението на заповедта иъзлшим на началника на Общинска служба по

земеделие- Гулянци.
На основание чл. 37в. ал. 5 от ЗСПЗЗ, чаповсцта подложи на обжалване по реда на

Адиинистратнииопроцесуалнияк като съгласно члц 373. ал. 6 от ЗСПЗЗ, обжшвш-хето
не спира изпълнението й.
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* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

А*1ИПНСТ6РСТВО на ”ВеМСДЗЛИОТО. храните И ГОРПТС

()БЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" „ ПЛЕВЕН

3 А П () В Е Д

М РД-04-254/02.12.2021г., гр. Плевен,

ЗА ОТМЯНАНА ЗАПОВЕД Мз РД-04-170/30.09.2021г.,

На основание чл. 99, т. 2 от Апмнннетративнопронесуалния кодекс (АПК) и чл.
3. ат. 4 от Устройствсния правилник на областните дирекции .,Зсмецелие". във връзка (:

Локчил вх. М: П()-09-1054-3-5/19.1 ].2021г. на" комисията. назначена със Заповед Мз РД»
07-65127072 | г. на Директора на Областна дирекция „Земеделис“ „ Плевен. депозиране
.“тоброштлно споразумение по чл. 375. ал. 2 от ЗСПЗЗ. с вх. М: 6119] 1.2021г. в Общинска
служба но земе: ьчис Гулянци, Заявление по реда на чл. 37в. ал. [2 от ЗСПЗЗ. наш вх.
М: ПО-09-1054-324/19.11.2021г.. от ползватели. участващи в сюпочсното Доброволио
споразумение за землището на е. Шипково. община Гулянци.област Плевен.

()ТМЕНЯМ:
!. Заповед Ма РД-04-1701300920211: иа Директора на Областна дирекция

..Зсмслелие“ „ Плевен, с която е утвърден проект на служебно разпределение на
масивите за ползване на земеделска земя за землището на с. Шияково. община
Гулянци. област Плевен.

По смисъла на чл. 378. ал. 3 от ЗСПЗЗ. проект на служебно разпределение на
масивите за ползване на земеделска земя се изготвя от комисията по чл. 37в. ал. 1 от
ЗСПЗЗ. в случаите, когато между ползвателите в съответното темлище не се постите
доброволно споразумение. Доколкото за землището на с. Шияково е представено
нпотнено и подписано от ползвателите доброволно споразумение. вх. М: 6119] 1.2021г..
както и заявление за издаване на заповед за одобряване на това споразумение. вх. Мз
[10.0941054-324/Ш.!1.2()21г.. по реда на чл. 37п. ап. !2 от ЗСПЗЗ, считам че отпада
тнкононата необходимост от заповед ”за утвърждаване проект на служебно
разпределение на масивите за землището на с. Шипково. а са налице законовите
предпоставки за напиване на ”заповед за о;,кобрянаие на Доброволпо споразумение за
землището на с. Шияковс

С." оглед на горен тоженото. Заповед Мз РД-О4-170Х30092021г.на Директора на
Областна лирекния ..Земеделие" -- Пленен е която е утвърден проект на служебно
разпределение на масивите за ползване на земеделска земя за землището на с.
11.1ияково. слепва да бъде отменена и да се постанови нова заповед за одобряване на



Доброволио споразумение за землището на с. Шипково. съгласно дспозирания от
ползвателите проект. вх. Х 6119! 1202171

Настоящата заменен е неразделна част от ЗаповедМ: РД-О4-17О/30.09.202 1 [.

Копие от ”заповедта на се да се обяви в кметството на с. Шипково, сградата на
Общински служба по земеделие - Гулянци. на интернет страниците на съответната
община „ Областна дирекция ..Зсмсдслие” - Плевен. "за което следва да се състави
протокол. кой го ;ш се изпрати в ОД „”Земеделие” . Плевен.
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