
 
 
 
  МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
            ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
гр. Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078, email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 
 

 
 
 
 

 
3АПОВЕД 

 
№ РД – 05 – 134  , 

гр.Смолян, 02.10.2017год. 

 
 
           На основание чл.3 ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции 
"Земеделие", чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  
чл.75а от ППЗСПЗЗ и във връзка с изготвен доклад на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ 
назначена с моя Заповед № РД-05-120/04.08.2017г. и проект за разпределение на масивите 
за ползване изготвено на основание чл. 37в, ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г. за 
землището на с.Орешица, ЕКАТТЕ 53792, община Смолян, област Смолян 
 
 
                                                     ОДОБРЯВАМ : 
 

  
           Проект за разпределение с вх. №ДН-01-900/18.09.2017г. по чл. 37в, ал.3 от ЗСПЗЗ за 
землището на с.Орешица, ЕКАТТЕ 53792, община Смолян, област Смолян за стопанската 
2017–2018г. за имотите подробно описани в Приложение 1 към настоящата заповед за 
следните  ползватели, както следва: 
 
 1. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДАНЧЕВА 
    Площ на имоти, ползвани на правно основание: 25.536 дка 
    Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 51.554 дка 
    Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,                       
13, 14, 16, 17, 20, общо площ: 77.099 дка 
 
            За имотите  по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ 
ползвателят, в чиито масиви попадат такива имоти следва да внесе сумата 618.85 лева 
/шестстотин и осемнадесет лева и осемдесет и пет стотинки/ равна на средното рентно 
плащане за землището на декар, съответстващо на размера на ползваните от тях декари 
посочени в заповедта по следната банкова сметка: 

 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – Смолян 
 
BG 33 UBBS 80023300251810 в Банка ОББ АД – КЛОН СМОЛЯН 
 
           Описът на масивите и имотите  е представен в Приложение 1, което е неразделна 
част от настоящата заповед. 



 
 
           В разпределението на масивите не са включени имоти общинска или държавна 
собственост.             
           Въвод във владение в определените за ползване масиви или части от масиви се 
извършва при условията и по реда на чл.37в,  ал.8 ЗСПЗЗ. 
           Настоящата  заповед  съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ, ведно с окончателния 
регистър и карта на ползването да се обяви в сградата на кметството и в сградата на 
Общинската служба по земеделие и се публикува на интернет-страниците на общината и на 
Областна дирекция „Земеделие” - гр.Смолян.              
           Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс, чрез Областна дирекция „Земеделие”  Смолян,  в 14-дневен срок от обявяването 
пред Административен съд - Смолян, като обжалването не спира изпълнението и. 
 

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА   ............/П/.................. 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 


