
                         РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                         МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                         ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” БЛАГОЕВГРАД 
 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-1487 
гр. Благоевград, 21.09.2018 г. 

 

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

земеделските земи (ЗСПЗЗ) 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 Доклад вх. № РД-1334/14.09.2018г. на комисията, назначена със 

заповед № РД-710/02.08.2018г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. 

Благоевград и представено доброволно споразумение по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ вх. № ПС-

803/27.08.2018 г.  

 

 

О Д О Б Р Я В А М: 
 

 

I. Споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в  

землището на с. Яново, ЕКАТТЕ 87446, община Сандански, област Благоевград                               

сключено между лицата по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2018 – 2019 г както 

следва: 

 
    1. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЪНТЕВА 
    Площ на имоти, ползвани на правно основание: 134.149 дка 
    Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 351.960 дка 
    Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:6, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 
26, 30, общо площ: 486.109 дка 
    Дължимо рентно плащане: 3519.60 лв. 
 
2. ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ 
    Площ на имоти, ползвани на правно основание: 26.090 дка 
    Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 36.340 дка 
    Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:29, 1, 2, общо площ: 62.430 дка 
    Дължимо рентно плащане: 363.40 лв. 
 
 
 II. Лицата по т. I на които са определени площи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, 

внасят по сметка  за чужди средства сума в размер на средното годишното рентно 

плащане за землището в тримесечен срок от публикуване на настоящата заповед.  

 

 Банкова сметка за чужди средства на Областна дирекция „Земеделие“ гр. 

Благоевград: 
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 III. На основание чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, за ползвател, който не е заплатил сумите 

за ползваните земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ съгласно настоящата заповед, 

директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед за заплащане на 

трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. 

 

 IV. На основание чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед ведно с окончателния 

регистър и картата на ползването да се обяви в кметството на с. Яново, община 

Сандански и в сградата на общинска служба по земеделие - Сандански и да се 

публикува на интернет страниците на община Сандански и Областна дирекция  

„Земеделие“ гр. Благоевград. 

 

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на 

Общинска служба по земеделие – Сандански.                            

Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение 

и изпълнение. 

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

Административнопроцесуалния кодекс, заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен 

срок от обявяването или публикуването й пред Районен съд – Сандански по реда на 

АПК. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. 

 

 V. Неразделна част от настоящата заповед са описа на разпределените масиви за 

ползване и включените в тях имоти по ползватели за стопанската 2018/2019 

г.представен в Приложение 1 и картата на ползването за землището на с. Яново, общ. 

Сандански.                    

             

  

 

 

КИРИЛ УКЕВ  (П)   

Директор на Областна дирекция “Земеделие” 
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