РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

ЗАПОВЕД
№ РД – 04-137-65 / 24.09.2019 г.
На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
/ЗСПЗЗ/ и чл.75а, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД
“Земеделие” и въз основа на доклад вх.№ ПО-09-571-1/20.09.2019 г. на комисията, назначена със
заповед № РД-04-116/30.07.2019 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Ловеч,
както и представено сключено доброволно споразумение за ползване на земеделските земи –
обработваема земя по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Белиш, ЕКАТТЕ 03558, община
Троян, област Ловеч

НАРЕЖДАМ:
1.Утвърждавам разпределение на масивите за ползване в землището на с. Белиш, ЕКАТТЕ
03558 съгласно сключено доброволно споразумение за стопанската 2019/2020 г.
2. Описът на разпределените масиви и включените в тях имоти по ползватели е представен
в Приложението – окончателен регистър по реда на чл.74 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Белиш,
ЕКАТТЕ 03558, което е неразделна част от заповедта.
3. Дължимите суми за ползване на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ се определят въз
основа на средното годишно рентно плащане за землището на с. Белиш, ЕКАТТЕ 03558,
определено от комисия по силата на §2е от ДР на ЗСПЗЗ.
Всеки ползвател на земеделски земи, който се ползва от настоящата заповед в частта за
земите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, внася в срока определен в чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ по сметка за
чужди средства на Областна дирекция "Земеделие" Ловеч, сума в размер на средното годишно
рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на настоящата заповед. Сумите
са депозитни и се изплащат от областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа
на заповедта на директора на областната дирекция "Земеделие" по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ в 10годишен срок. Банкова сметка за чужди средства на Областна дирекция "Земеделие" Ловеч
Банка: ЦКБ АД клон Ловеч
Банкова сметка (IBAN): BG36 CECB 9790 33B3 9506 00
Банков код (BIC): CECBBGSF
За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл.37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ, се прилага чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ.
За имотите от ДПФ и ОПФ, които попадат в масивите за ползване се прилага чл.37в, ал.10
от ЗСПЗЗ, а за полските пътища се прилага чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.
4. Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и карта на разпределението на
ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с. Белиш, ЕКАТТЕ 03558 и в сградата
на Общинска служба по земеделие – гр. Троян. Заповедта да се публикува на интернет-страниците
на Община Троян и на Областна Дирекция „Земеделие” гр. Ловеч.
5. Настоящата заповед
може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, пред съответния Районен съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението й.
ДИЯНА РУСКОВА
Директор на ОД”Земеделие” Ловеч
гр. Ловеч - 5500, ул. “Търговска” № 43, ет.7, тел. 068 603 962, тел./факс 068 603 964
e-mail: ODZG_Lovech@mzh.government.bg, web: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Lovech/

