РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция „Земеделие”- гр.Монтана

ЗАПОВЕД
№ 239
гр. Монтана, 25.09.2018г.
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.№ АР3713/14.09.2018г. на комисията, назначена със заповед № 204/03.08.2018г. на Директора на
Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана

ОДОБРЯВАМ :
Споразумение вх. № 11/27.08.2018г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.
ГОРНО ОЗИРОВО, ЕКАТТЕ 16866, общ.Вършец, обл.Монтана за стопанската 2018–2019г.
по ползватели, както следва:
1. На „СТРЕШЕР АГРО” ЕООД е е определено право на ползване на общо 23.397 дка, в
т.ч.: 22.397 дка имоти с правни основания и 1.000 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ,
представляващи имоти по КВС, 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 с. Горно
Озирово, общ.Вършец, неразделна част от Заповедта
2. На ГЕОРГИ МИТРОФАНОВ ЯНАЧКОВ е определено право на ползване на общо
255.675 дка, в т.ч.: 96.858 дка имоти с правни основания и 158.817 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2
ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КВС, 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 с. Горно
Озирово, общ.Вършец, неразделна част от Заповедта.
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.
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Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и карта на разпределението на
ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с.Горно Озирово, общ.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 ù..

Д-Р ВИОЛЕТА ГЕРГОВА /П/
Директор ОД „Земеделие”Монтана
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