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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
5000 гр. Велико Търново, бул.  “България” №  25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850,  

e-mail: odzgvtr@gmail.com 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

    № РД-14-296 / 02.10.2017 г. 

 

 

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции 

„Земеделие“, чл. 37в, ал.4  от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 

/ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1, т. 1  от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и във връзка с доклад, получен с писмо с вх. № 

РД – 04 - 2788 / 27.09.2017 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-14-155/ 02.08.2017 г. 

на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново  

 

 
ОДОБРЯВАМ : 

 

 

І. Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 14/30.08.2017 г. в ОСЗ – 

гр.Горна Оряховица на масивите за ползване за землището на с. Паисий, общ. Горна 

Оряховица, за стопанската 2017/2018 г., разпределени мeжду ползвателите, както 

следва: 

 

         1.  „ТИВА“  ООД,  с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 1,  5,  7, 10, 

11, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 27, 30, 41, 53, 59, 61, 65, 66 с обща площ 3606.847 дка.                      

         2.  ПЕТЯ  ЖИВКОВА ПЕТКОВА,  с разпределени масиви (по номера), съгласно 

проекта: 2, с обща площ 80.321 дка.                 

         3.  „НИСИКОЛЕТ“ ЕООД, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 3, 24, 

25, 29, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 44, 45, 52, 54, 56  с обща площ 896.831 дка.                                      

         4.  МАТЕЙ ГЕОРГИЕВ МАТЕЕВ,  с разпределени масиви (по номера), съгласно 

проекта: 4, 9, 16, 26, 28, 31, 36, 38, 49, 50, 60, 64, с обща площ 1146.585 дка.                                         

         5.  НЕЛИ ДИМИТРОВА ЛЕТЕВА,  с разпределени масиви (по номера), съгласно 

проекта: 6, 32, 46, с обща площ 103.949 дка.        

         6. „АГРОСТРЕНД“ ЕООД, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 8,  14,  

40,  47,  48, 51, 55, 57, 58, с обща площ 435.656 дка.                                                          

         7.  ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ, с разпределени масиви (по номера),  съгласно  

проекта:  15,  20,  21,  22,  43,  с  обща  площ 329.001 дка.                                                          

         8.  ЧЗК „ШИПА“,  с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 62, с обща 

площ 0.667 дка.                          

         9. ЕТ "ДЕКАДАНС-ДИМИТЪР ШИШКОВ", с разпределени масиви (по номера), 

съгласно проекта: 63, с обща площ 0.761 дка.             

         10. „ УЕБ АГРО“ ЕООД, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 67, с 

обща площ 2.234 дка.                          

         11.  „АГРОКОМ“ ЕООД,  с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 68, с 

обща площ 0.942 дка.                          
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 ІІ. Ползвателите на частни земеделски земи, по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ  да 

внесат по банкова сметка  на ОД „Земеделие“ гр.Велико Търново в срок до 3 /три/ 

месеца от публикуване на настоящата заповед, следните суми за стопанската 2017/2018 

г.: 

 
         --------------------------------------------------------------------  

         | ПОЛЗВАТЕЛ на площи по чл.37в, ал.2 |Площ дка |ср.рентнаІ Лева за |  

         | три имена/наименование на юр. лице |орна земя|вноска   | внасяне |  

         --------------------------------------------------------------------  

         | "ТИВА" ООД ........................|   48.488|    33.00|  1600.10|  

         | НИСИКОЛЕТ ЕООД ....................|   12.168|    33.00|   401.54|  

         | АГРОСТРЕНД ЕООД ...................|    5.909|    33.00|   195.00|  

         | МАТЕЙ ГЕОРГИЕВ МАТЕЕВ .............|    4.885|    33.00|   161.21|  

         | ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ ............|    4.251|    33.00|   140.28|  

         --------------------------------------------------------------------  

                                                                         

                                                                              

Средното годишно рентно плащане за с. Паисий, община Горна Оряховица, по §2е от 

ЗСПЗЗ е определено от комисия, назначена от директора на ОД „Земеделие” – Велико 

Търново със заповед № РД-14-14/10.01.2017 г. С протокол от 27.01.2017 г. комисията е 

определила средно годишно рентно плащане за отглеждане на едногодишни полски култури 

в размер на 33,00 лева/дка. 

Определените суми следва да се внесат по банкова сметка на ОД „Земеделие“-

В.Търново: 

ОББ-Велико Търново 

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

Основание: наем земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ /бели петна/ за с.Паисий. 

 

ІІІ. Регистър на имоти, съгласно чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, попадащи в масивите 

за ползване, както следва: 

 
-----------------------------------------------------------------------------  

| ПОЛЗВАТЕЛ  три имена/име юр. лице |Ползвани|Имот N|Начин на трайно|Дължима|  

| СОБСТВЕНИК три имена/име юр. лице |Имот дка|в КВС |   ползване    | рента |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| "ТИВА" ООД .......................|   0.090|005013|Нива(орна земя)|   2.97|  

| ТОДОР МАТЕЕВ ГЕОРГИЕВ ............|   1.997|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| "ТИВА" ООД .......................|   7.890|007012|Нива(орна земя)| 260.37|  

| ИЛИЯ ПЕТКОВ ДАСКАЛОВ .............|   7.890|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| АГРОСТРЕНД ЕООД ..................|   0.337|009001|Нива(орна земя)|  11.12|  

| ПЕТКО КАЛЧЕВ ПЕТКОВ ..............|   0.337|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| МАТЕЙ ГЕОРГИЕВ МАТЕЕВ ............|   1.406|014005|Нива(орна земя)|  46.40|  

| ИВАН КОЛЕВ ЙОРДАНОВ ..............|   1.471|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| МАТЕЙ ГЕОРГИЕВ МАТЕЕВ ............|   0.540|014007|Нива(орна земя)|  17.82|  

| ЙОРДАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ...........|   0.705|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| АГРОСТРЕНД ЕООД ..................|   0.406|014018|Нива(орна земя)|  13.40|  

| СТАНКА ИВАНОВА МАРКОВА ...........|   1.086|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| НИСИКОЛЕТ ЕООД ...................|   0.680|014018|Нива(орна земя)|  22.44|  

| СТАНКА ИВАНОВА МАРКОВА ...........|   1.086|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| НИСИКОЛЕТ ЕООД ...................|   1.960|014027|Нива(орна земя)|  64.68|  

| БОТЮ ФИЛЕВ ГАНЕВ .................|   1.960|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  
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| МАТЕЙ ГЕОРГИЕВ МАТЕЕВ ............|   2.939|014032|Нива(орна земя)|  96.99|  

| СТАНКА ИВАНОВА МАРКОВА ...........|   3.024|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| НИСИКОЛЕТ ЕООД ...................|   0.668|015028|Нива(орна земя)|  22.04|  

| НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ ...........|   0.668|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| АГРОСТРЕНД ЕООД ..................|   2.536|016079|Нива(орна земя)|  83.69|  

| ПЕТЪР СТОЙКОВ НЕДЕВ ..............|   3.289|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| АГРОСТРЕНД ЕООД ..................|   0.713|016084|Нива(орна земя)|  23.53|  

| ИВАН НЕДЕВ ИВАНОВ ................|   4.760|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| АГРОСТРЕНД ЕООД ..................|   0.192|016088|Нива(орна земя)|   6.34|  

| ИВАН НЕДЕВ ИВАНОВ ................|   3.586|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ ...........|   4.251|025008|Нива(орна земя)| 140.28|  

| НЕДЮ БОТЕВ ФИЛЕВ .................|   4.251|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| "ТИВА" ООД .......................|   2.997|031004|Нива(орна земя)|  98.90|  

| ПЕТКО КАЛЧЕВ ПЕТКОВ ..............|   2.997|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| "ТИВА" ООД .......................|  12.198|042010|Нива(орна земя)| 402.53|  

| МИНЧО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ ...........|  12.198|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| "ТИВА" ООД .......................|   3.207|042012|Нива(орна земя)| 105.83|  

| ДОБРОСЛАВ БОГДАНОВ ГЕНЧЕВ ........|   4.147|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| "ТИВА" ООД .......................|   4.147|042013|Нива(орна земя)| 136.85|  

| ГИНКА ГЕОРГИЕВА НОТЕВА ...........|   4.147|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| АГРОСТРЕНД ЕООД ..................|   1.725|049015|Нива(орна земя)|  56.93|  

| КРЪСТЮ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ ..........|   1.858|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| "ТИВА" ООД .......................|   5.454|051008|Нива(орна земя)| 179.98|  

| МИНЧО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ ...........|   6.498|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| НИСИКОЛЕТ ЕООД ...................|   0.258|061007|Нива(орна земя)|   8.51|  

| ФИЛЮ БОТЕВ ФИЛЕВ .................|   0.258|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| НИСИКОЛЕТ ЕООД ...................|   0.224|061008|Нива(орна земя)|   7.39|  

| БОТЮ ФИЛЕВ ГАНЕВ .................|   0.248|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| НИСИКОЛЕТ ЕООД ...................|   0.169|061009|Нива(орна земя)|   5.58|  

| ГЕОРГИ МАТЕЕВ КАЛЧЕВ .............|   0.238|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| НИСИКОЛЕТ ЕООД ...................|   8.209|070004|Нива(орна земя)| 270.90|  

| МИНЧО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ ...........|   8.209|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| "ТИВА" ООД .......................|   3.005|072006|Нива(орна земя)|  99.16|  

| НЕДЮ БОТЕВ ФИЛЕВ .................|   3.005|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| "ТИВА" ООД .......................|   7.250|072008|Нива(орна земя)| 239.25|  

| ДЕНА ПЕТКОВА ДАСКАЛОВА ...........|   7.408|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

| "ТИВА" ООД .......................|   2.250|072012|Нива(орна земя)|  74.25|  

| ПЕТЪР ДИМОВ ДРАГИЖЕВ .............|   2.250|      |               |       |  

-----------------------------------------------------------------------------  

 Общо за землище                             Ползвани:     75.701 дка                  Дължими лв.:    2498.13   

                                                                               

 

ІV. Имотите от ДПФ и ОПФ, попадащи в масиви за ползване, са както следва: 
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         --------------------------------------------------------------------  

         | ПОЛЗВАТЕЛ  три имена/име юр. лице|Ползвани|Имот N|Начин на трайно|  

         | СОБСТВЕНИК три имена/име юр. лице|Имот дка|в КВС |   ползване    |  

         --------------------------------------------------------------------  

         | "ТИВА" ООД ......................|   0.146|000044|Нива(орна земя)|  

         | КМЕТСТВО СЕЛО ПАИСИЙ ............|  11.809|      |               |  

         --------------------------------------------------------------------  

 

 

Настоящата заповед да се обяви в сградата на кметството на с. Паисий и в сградата на 

Общинска служба по земеделие – Горна Оряховица, да се публикува на интернет страницата 

на община Горна Оряховица и на ОД „Земеделие”- Велико Търново. 

 

          Съгласно § 19, ал. 1 от ПЗР към Закон за изменение и допълнение на 

Административнопроцесуалния кодекс, обн. – ДВ, бр. 39 от 2011 г., заповедта може да бъде 

обжалвана в 14 – дневен срок от обявяването й, пред съответния районен съд по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс.  

              Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.  

    

              Заповедта се състави в 4 /четири /еднообразни екземпляра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА    П 

ДИРЕКТОР ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


