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  Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

    М и н и с т е р с т в о  н а  з е м е д е л и е т о ,  х р а н и т е  и  г о р и т е  

    О б л а с т н а  д и р е к ц и я  „ З е м е д е л и е ” -    г р . М о н т а н а  

 

 
 

ЗАПОВЕД 

№ 237 
гр. Монтана, 25.09.2018 г. 

 

На основание чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл. 72в, ал.2, предложение първо от 

Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ППЗСПЗЗ) и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ), във вр. с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие” 

и Доклад вх.№ Д-3699/13.09.2018 г. на комисията, назначена със заповед № 204/03.08.2018г. 

на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана  

 

                                            ОДОБРЯВАМ : 
 

Споразумение вх. №9/30.08.2018г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на 

гр.ВЪРШЕЦ, ЕКАТТЕ 12961, общ.Вършец, обл.Монтана  за стопанската 2018–2019г. по 

ползватели, както следва: 

 

1. На НИКОЛАЙ ПАВЛОВ НИКОЛОВ е определено право на ползване на общо 34.731 

дка, в т.ч.: 15.887 дка имоти с правни основания и 18.844 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 

ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КК и КР, подробно изброени съгласно Приложение 1 – 

Регистър по реда на чл. 75а, ал.1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за 

землището на гр.Вършец, общ.Вършец, неразделна част от Заповедта. 

 

2. На ВЕРГИЛ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ е определено право на ползване на общо 48.624 

дка, в т.ч.: 40.415 дка имоти с правни основания и 8.209 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 

ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КК и КР, подробно изброени съгласно Приложение 1 – 

Регистър по реда на чл. 75а, ал.1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за 

землището на гр.Вършец, общ.Вършец, неразделна част от Заповедта. 

 

3. На ЕФРОСИНА ВАСИЛЕВА ВЕРНЕЗОВА е определено право на ползване на общо 

44.938 дка, в т.ч.: 26.499 дка имоти с правни основания и 18.439 дка имоти по чл. 37в, 

ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КК и КР, подробно изброени съгласно 

Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал.1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 

ЗСПЗЗ за землището на гр.Вършец, общ.Вършец, неразделна част от Заповедта 

 

4. На ИВАН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ е определено право на ползване на на общо 100.118 

дка, в т.ч.: 84.573 дка имоти с правни основания и 15.545 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 

ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КК и КР, подробно изброени съгласно Приложение 1 – 

Регистър по реда на чл. 75а, ал.1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за 

землището на гр.Вършец, общ.Вършец, неразделна част от Заповедта. 

 

5. На ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ е определено право на ползване на общо 27.423 дка, в 

т.ч.: 26.723 дка имоти с правни основания и 0.700 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КК и КР, подробно изброени съгласно Приложение 1 – 

Регистър по реда на чл. 75а, ал.1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за 

землището на гр.Вършец, общ.Вършец, неразделна част от Заповедта. 
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6. На „ЗЕМЯ – 2010“ ООД е определено право на ползване на 4.624 дка, имоти с правно 

основание представляващи имоти по КК и КР, подробно изброен съгласно Приложение 1 

– Регистър по реда на чл. 75а, ал.1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за 

землището на гр.Вършец, общ.Вършец, неразделна част от Заповедта 

 

7. На „БАЛКАН БИО ПРОДУКТИ” ЕООД е определено право на ползване на общо 

270.906 дка, в т.ч.: 131.806 дка имоти с правни основания и 139.100 дка имоти по чл. 37в, 

ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КК и КР, подробно изброени съгласно 

Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал.1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 

ЗСПЗЗ за землището на гр.Вършец, общ.Вършец, неразделна част от Заповедта. 

 

8. На ЕТ „ПЕТЪР ДЕНКОВ” е определено право на ползване на общо 25.699 дка, в т.ч.: 

13.699 дка имоти с правни основания и 12.000 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КК и КР, подробно изброени съгласно Приложение 1 – 

Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за 

землището на гр.Вършец, общ.Вършец, неразделна част от Заповедта. 

 

9. На ЛЪЧЕЗАР ДАНАИЛОВ ГОРАНОВ е определено право на ползване на общо 

22.999 дка, в т.ч.: 17.499 дка имоти с правни основания и 5.500 дка имоти по чл. 37в, 

ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КК и КР, подробно изброени съгласно 

Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал.1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 

ЗСПЗЗ за землището на гр.Вършец, общ.Вършец, неразделна част от Заповедта. 

 

10. На АСЕН ИВАЙЛОВ АСЕНОВ е определено право на ползване на на общо 20.498 дка, 

в т.ч.: 6.999 дка имоти с правни основания и 13.499 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КК и КР, подробно изброени съгласно Приложение 1 – 

Регистър по реда на чл. 75а, ал.1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за 

землището на гр.Вършец, общ.Вършец, неразделна част от Заповедта 

 

11. На НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ПЪРВАНОВ е определено право на ползване на общо 

199.893 дка, в т.ч.: 164.093 дка имоти с правни основания и 35.800 дка имоти по чл. 37в, 

ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КК и КР, подробно изброени съгласно 

Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал.1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал.9 

ЗСПЗЗ за землището на гр.Вършец, общ.Вършец, неразделна част от Заповедта. 

 

12. На АНТОН ХРИСТОВ АНТОНОВ е определено право на ползване на общо 43.797 

дка, в т.ч.: 7.150 дка имоти с правни основания и 36.647 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 

ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КК и КР, подробно изброени съгласно Приложение 1 – 

Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за 

землището на гр.Вършец, общ.Вършец, неразделна част от Заповедта. 

 

13. На ВАНЯ АТАНАСОВА БАБАЯШЕВА е определено право на ползване на общо 

330.068 дка, в т.ч.: 214.697 дка имоти с правни основания и 115.371 дка имоти по чл. 37в, 

ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КК и КР, подробно изброени съгласно 

Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал.1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 

ЗСПЗЗ за землището на гр.Вършец, общ.Вършец, неразделна част от Заповедта. 

 

14. На РАЙНА СТЕФАНОВА РАДКОВА е определено право на ползване на общо 

129.484 дка, в т.ч.: 39.861 дка имоти с правни основания и 89.623 дка имоти по чл. 37в, 

ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КК и КР, подробно изброени съгласно 

Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал.1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 

ЗСПЗЗ за землището на гр.Вършец, общ.Вършец, неразделна част от Заповедта. 
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Съгласно чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ - Задълженията по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, за 

земите по чл.37в, ал. 3, т. 2, в размер на средното годишно рентно плащане за 

землището, се заплащат от ползвателите в срок до (3) три месеца от публикуването на 

настоящата заповед, по сметка на   

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА 

IBAN: ВG35 UBBS 8002 3300 2506 10 

BIC: UBBSBGSF 

БАНКА: ОББ – ГР. МОНТАНА 

 

Въвод във владение в определените за ползване масиви или части от масиви се 

извършва при условията и по реда на чл.37в, ал.7 и ал.8 ЗСПЗЗ. 

 Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и  карта на разпределението на 

ползването по масиви, да се обяви в сградата на Община Вършец и в сградата на Общинска 

служба по земеделие – Берковица, изнесено работно място гр.Вършец. Същата да се 

публикува на интернет-страниците на община Вършец и на Областна Дирекция „Земеделие” - 

гр.Монтана.              

 Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс 

– в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и. 

 

 

 

Д-Р ВИОЛЕТА ГЕРГОВА /П/  

Директор ОД „Земеделие”Монтана 

 

 

 

АК/ГД”АР” 
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