
     МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 

 

 

      З А П О В Е Д 

№ РД-14-323/28.12.2018 г. 

 На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ) и доклад на комисията, назначена с моя Заповед № РД-14-272/05.11.2018 г.  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 I. Одобрявам споразумение с рег. № 45 от 10.12.2018 г. в Общинска служба по земеделие 

- Велико Търново за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в 

землището на с. Вонеща вода, община Велико Търново, област Велико Търново, сключено 

между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ: ДОНЧО  БЕЛЧЕВ  ДОНЧЕВ, с разпределени масиви 

(по номера), съгласно проекта: 2,  5,  6,  7,  3,  9, 4, 1, с обща площ 209.275 дка.                                                          

 

 II. Одобрявам разпределението на масиви за ползване на пасища, мери и ливади и имоти 

по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ, разпределени между ползвателите, както следва: 

Ползвател 

№ на 

имот по 

КВС 

№ на 

имот 

по КK 

НТП на  

имот 

 в КВС  

Площ на 

имота 

/дка/ 

Ползвана 

площ 

/дка/ 

Дължимо 

рентно 

плащане 

/лева/ 

ДОНЧО БЕЛЧЕВ 

ДОНЧЕВ                 143004 143.4 Ливада          4.727 3.255 22.79 

ДОНЧО БЕЛЧЕВ 

ДОНЧЕВ                 143005 143.5 Ливада          3.811 2.413 16.89 

ДОНЧО БЕЛЧЕВ 

ДОНЧЕВ                 145006 145.6 Ливада          3.359 1.333 9.33 

ДОНЧО БЕЛЧЕВ 

ДОНЧЕВ                 137006 137.6 Ливада          4.355 2.265 15.86 

ДОНЧО БЕЛЧЕВ 

ДОНЧЕВ                 137008 137.8 Ливада          1.141 0.843 5.9 

ДОНЧО БЕЛЧЕВ 

ДОНЧЕВ                 137010 137.1 Ливада          1.577 1.429 10 

 

Средното рентно плащане за ползване на ливади в размер на 7 лв/дка за землището на с. 

Вонеща вода, община Велико Търново е определено съгласно §2е от ЗСПЗЗ с протокол от 

31.01.2018 г. на комисията, назначена с моя Заповед № РД-14-08/15.01.2018 г. 

 

III. Лицата по т. I, на които са определени площи по т. II внасят по сметка за чужди 

средства сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в едномесечен срок 

от публикуване на настоящата заповед, както следва: 

Ползвател 

Допълнителна 

площ 

/дка/ 

Сума за внасяне по сметка 

на ОД „Земеделие“ – В. 

Търново 

/лева/ 

ДОНЧО БЕЛЧЕВ ДОНЧЕВ 11.538 80.77 

 



  

Банкова сметка на ОД „Земеделие“ – Велико Търново: 
ОББ – Велико Търново 

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

 

IV. На основание чл. 37ж, ал. 12, във връзка с приложението на чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, 

за ползвател, който не е заплатил сумите за ползваните земи, разпределени по  реда на чл. 37ж, 

ал. 5 от ЗСПЗЗ съгласно настоящата заповед, 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 

сметка на съответната областна дирекция "Земеделие".  

V. На основание чл. 37ж, ал. 11, изр. 2 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед да се обяви в 

кметството на с. Вонеща вода и в сградата на Общинска служба по земеделие – Велико Търново, 

и да се публикува на интернет страниците на Община – Велико Търново и Областна дирекция 

„Земеделие” – Велико Търново.  

Заповедта може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от обявяването й, по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс пред Районен съд – Велико Търново. Обжалването на 

заповедта не спира нейното изпълнение.  

 

 

 

 

ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА             П    

ДИРЕКТОР ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 

 
 


