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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД – 14 –  339       

гр. Велико Търново, 03.11.2017 г. 

 

 

На основание чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи /ЗСПЗЗ//посл. изм. и доп. ДВ. бр.158 от 18 Юли 2017г./ и чл. 3, ал. 4 от 

Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие”  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Откривам процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или 

ползвателите за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за всяко от 

землищата на територията на община Горна Оряховица за стопанската 2017/2018 г. 
II. Назначавам комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Кирилова Пехливанова – началник в Общинска 

служба по земеделие – Горна Оряховица; 

и 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Светлана Аврамова Ганева – старши експерт в Областна дирекция 

„Земеделие” – Велико Търново; 

2. Кметът на съответното населено място, кметския наместник или 

оправомощено от тях длъжностно лице, както следва по землища: 

- за землището на с. Върбица – Чавдар Асенов Мутафов – кмет на кметство с. 

Върбица; 

- за землището на гр. Горна Оряховица – арх. Пламен Пенев; 

- за землището на с. Горски Горен Тръмбеш – Маринчо Георгиев Маринов – 

кмет на кметство с. Горски горен Тръмбеш; 

- за землището на с. Горски Долен Тръмбеш ––Николай Димитров Йорданов 

кмет на кметство с. Горски долен Тръмбеш;  

- за землището на гр. Долна Оряховица – Григор Илиев Минков – кмет на 

кметство гр. Долна Оряховица;  

- за землището на с. Драганово – Нели Стефанова Грошкова – кмет на 

кметство с. Драганово; 

- за землището на с. Крушето – Петър Георгиев Радославов – кмет на 

кметство с. Крушето; 

- за землището на с. Паисий – Снежана Иванова Велкова – кмет на кметство с. 

Паисий; 

- за землището на с. Писарево – Ахмед Бийдатов Мустафов – кмет на 

кметство с. Писарево; 

- за землището на с. Поликраище – Марин Димитров Тодоранов – кмет на 

кметство  с. Поликраище;  

- за землището на с. Правда – Венета Димитрова Василева – кмет на кметство 

с. Правда; 

- за землището на с. Първомайци – Ясен Стефанов Янков – кмет на кметство 

с. Първомайци;  

- за землището на с. Стрелец – Райна Стоянова Цветкова – кмет на кметство с. 

Стрелец; 
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- за землището на с. Янтра – Владимир Русев Илиев – кмет на кметство с. 

Янтра; 

 

 

 

 

          И РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ : 

 

1. Таня Косева Козарева – старши специалист в Общинска служба по земеделие – 

Горна Оряховица; 

2. Милена Емилова Кирова – старши експерт ОД „Земеделие“ – Горна Оряховица; 

3. Андреана Баждарова – главен специалист „ТСУОС“ при Община Горна 

Оряховица; 

4. Красимира Радославова – старши специалист „ТСУОС“ при Община Горна 

Оряховица.   

III.              Комисията следва да ръководи сключването на споразумения между 

собствениците и/или ползвателите с цел създаване на масиви за ползване на пасища, 

мери и ливади за всяко от землищата на територията на община Горна Оряховица за 

стопанската 2017/2018 г.  

 В споразумението могат да участват собственици и/или ползватели, на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните, 

като те следва да отговарят на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.  

 В споразумението описаните по-горе лица следва да нямат задължения по чл. 37ж, 

ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7, както и задължения към държавния и общинския 

поземлен фонд, както и да не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, 

които имат такива задължения.  

 

IV.            Площта на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, за които 

няма сключени договори и не са подадени декларации по чл. 37б, ал. 1, с изключение на 

имотите от държавния и общинския поземлен фонд, се разпределя със споразумението 

между лицата, описани в чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 

Споразумението следва да се изготви до 10 декември 2017 година. Споразумението 

се сключва по образец, който е одобрен със Заповед № РД 46-22/14.02.2017 г. на 

министъра на земеделието и храните. Същият е публикуван на официалната страница на 

Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, секция „Актуално“ - 

http://www.mzh.government.bg/ODZ-Vtarnovo/bg/Actualno.aspx    

 

V.Комисията в срок до 10 ноември предоставя на заявителите за участие в споразумение: 

1. Данни за регистрираните в общинската служба по земеделие договори за ползване 

и/или документи за собственост на пасища, мери и ливади, заявени или 

декларирани за: 

а. ползване в реалните им граници; 

б. участие в споразумение; 

     2.  актуална официална справка от Българска агенция по безопасност на храните 

/БАБХ/ за всички регистрирани до 20 октомври 2017 г. в Интегрираната информационна 

система на БАБХ относно: 

      - животновъдни обекти; 

      - собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти; 

      - пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти, наричана за краткост 

Справката от ИИС на БАБХ; 

     3. данни за задължения по чл. 37ж, ал. 12; чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ; 

     4. размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище за 

стопанската 2016/2017 година. 

 Заявител за участие в споразумение за пасища, мери и ливади, на който е 

разпределена площ, по-голяма от определената в чл. 37и, ал. 4, прилага към 

споразумението декларация за имотите, които ще заяви за подпомагане по реда на Закона 

http://www.mzh.government.bg/ODZ-Vtarnovo/bg/Actualno.aspx
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за подпомагане на земеделските производители. Декларацията е по образец, който е 

одобрен със Заповед № РД 46-22/14.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните. 

Същият е публикуван на официалната страница на Областна дирекция „Земеделие“ – 

Велико Търново, секция „Актуално“ - http://www.mzh.government.bg/ODZ-

Vtarnovo/bg/Actualno.aspx    

VI.  Комисията извършва проверка дали заявителите за участие в споразумение за 

пасища, мери и ливади отговарят на условията по чл. 37и, ал. 4, въз основа на Справката 

от ИИС на БАБХ. 
VII.  Комисията в срок до 20 декември 2017 г. следва да изготви доклад до Директора 

на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, който съдържа: 

1. данни за площите по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ – земеделските земи, които 

допълнително ще се разпределят със съответното споразумение; 

2. собствениците на тези земи; 

3. дължимото рентно плащане за ползването им съгласно сключеното споразумение; 

4. площите в декари – предмет на регистрираните в съответната общинска служба по 

земеделие договори за ползване и/или документи за собственост на пасища, мери и 

ливади, заявени или декларирани за: 

а. ползване в реалните им граници; 

б. участие в споразумение; 

5. данни дали са налице условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. 

Към доклада следва да бъдат приложени споразумението за съответното землище и 

декларациите по чл. 37ж, ал. 8 от ЗСПЗЗ, подписани от участниците в споразумението. 

VIII.            След предаването на доклада, в срок до 30 декември 2017 г. директорът на 

Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново издава заповед по образец, одобрен 

със Заповед № РД 46-22/14.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните, за 

одобряване на споразумението и разпределението на масивите за ползване. Заповедта 

следва да се обяви незабавно, по реда на чл. 37в, ал. 5 и ал. 6 ЗСПЗЗ. 

IX.   Участниците във вече одобреното със заповедта, описана в т. VIII, споразумение за 

пасища, мери и ливади, внасят по сметка за чужди средства на Областна дирекция 

„Земеделие“ – Велико Търново сума в размер на средното годишно рентно плащане за 

стопанската 2016/2017 г. за съответното землище в едномесечен срок от публикуване на 

заповедта, като за тази процедура ще бъде прилаган чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ. 

X.  Настоящата заповед да се обяви на ползвателите на земеделски земи в землищата 

на община Горна Оряховица чрез поставянето й на информационните табла на 

Общинска служба по земеделие – Горна Оряховица; на община Горна Оряховица и на 

кметствата и кметските наместничества на територията на община Горна 

Оряховица, както и на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие” – Велико 

Търново. 

 

             Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Тодор Ангелов Тодоров 

–         главен секретар на ОД „Земеделие” – Велико Търново. 

             Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и 

изпълнение. 

Заповедта се състави и подписа в 3/три/ еднообразни екземпляра. 

 

ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ……П………………. 

           ДИРЕКТОР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ  

           „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
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