РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ "-гр. ВИДИН

26// ÂÈÄÈÍ+ óë- “Ðèáàðñêà” ¹01+ åò-1+ òåë9 /83.5/0 377,факс:094/601 489,
e-mail:odzg_vidin@mzh.government.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-04-372/18.11.2019 год.
На основание, чл. 37в ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с 75а от ППЗСПЗЗ, чл. 3 ал. 4 от
устройствен правилник на Областните дирекции по Земеделие, и доклад вх. № ПО-0928/11.11.2019 г, на комисия по чл. 37в ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със заповед № РД-07-274 от
1.08.2019 г на директора на ОД”Земеделие”-Видин, както и представено споразумение вх.№ 09
от 08.11.2019 г :

О Д О Б Р Я В А М:
1. Сключено споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделските
земи, на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020 г. за землището на
с.Цар Петрово, ЕКАТТЕ 78224, община Кула, област Видин, представено с доклад вх. №
ПО-09-28/11.11.2019 г на комисия по чл. 37в ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със заповед № РД-07274 от 01.08.2019 г на Директора на ОД”Земеделие”-Видин, в едно със представеното
приложение – доброволно споразумение за разпределените масиви за ползване и включените в
тях имоти за стопанската 2019/2020 година и окончателният регистър и карта на масивите за
ползване.
2. На основание чл 37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ, ползвателите следва да заплатят по средното
рентната цена на декар за землището на с.Цар Петрово / 28 лв. на декар/, сумите за
разпределените им земи за ползване за които нямат сключени договори и за които не са
подадени декларации от собствениците им, в срока по чл.37в ал. 7 от ЗСПЗЗ / 10 януари 2020
год./ по сметка на Областна дирекция „Земеделие“- Видин - IBAN:
BG79UNCR 7000 3319 707345 , BIC: UNCR BGSF, банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.
3. Окончателният регистър, картата на землището с отразени върху нея масиви за
ползване и доброволното споразумение за разпределение на масивите за ползване на
земеделските земи, на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020 г. за
землището с.Цар Петрово, ЕКАТТЕ 78224, община Кула, са неразделна част от заповедта.
4. На основание чл. чл. 37в ал. 8 от ЗСПЗЗ, въвод за ползване на отредените масиви или
техни части се извършва по искане на ползвателите от общинската служба по земеделие въз
основа на заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" след прибирането на
реколтата и заплащане на сумите по чл. 37в ал. 7 от ЗСПЗЗ.
5. На основание чл. 37в ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка 75а , ал. 2 от ППЗСПЗЗ настоящата
заповед в едно с окончателният регистър, картата на землището с отразени върху нея масиви за
ползване и доброволното споразумение за разпределение на масивите за ползване на
земеделските земи, на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020 г. за

землището с.Цар Петрово, ЕКАТТЕ 78224, община Кула, област Видин, да се обяви
незабавно в кметството на с.Цар Петрово, информационното табло на общинска служба по
земеделие Кула, да се публикува на интернет страницата на Община Кула и на интернет
страницата на Областна дирекция „Земеделие“ – Видин.
6. На основание чл. 37в ал. 7 изречение последно от ЗСПЗЗ, ползвател който е включен в
настоящата заповед и не е заплатил сумите за земи по чл. 37в ал. 3 т. 2, от ЗСПЗЗ, се счита за
неправомерен ползвател по отношение на тези имоти, като директора на Областна дирекция
земеделие, издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно
плащане за землището.
7. На основание чл. 37в, ал. 14 от ЗСПЗЗ, споразумението за създаване на масиви за
ползване или разпределението на масивите за ползване, се смята за правно основание по
смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители, а в частта за земите по ал. 3,
се смята за правно основание, при условие че е извършено плащане за тях.
8. На основание чл. 37в ал. 5 от ЗСПЗЗ настоящата заповед може да се обжалва по реда
на АПК, пред Районен съд гр. Кула в 14 дневен срок от обявяването и.
9. На основание чл. чл. 37в ал. 6 от ЗСПЗЗ жалбата не спира изпълнението на заповедта.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Капка Виткова – гл.
директор на ГД „АР”, в Областна дирекция „Земеделие” – Видин.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица за сведение и
изпълнение.
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