
 
  РЕП УБЛИ КА  Б ЪЛГ А РИ Я  
    Минис терст во  на  з емеделие то ,  храните  и  г орите  
    Облас тна  дирекция  „Земеделие ” -    г р .Мон тана  
 

 
 

ЗАПОВЕД 
№ 264 

гр. Монтана, 01.10.2020 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.№ АР-4965/30.09.2020г. на комисията, назначена със заповед № 223/05.08.2020г. 
на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана  

 
ОДОБРЯВАМ : 

 
Споразумение вх. № 5/20.09.2020г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Чемиш, 
ЕКАТТЕ 80368, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана  за стопанската 2020 – 2021 г. по 
ползватели, както следва: 
 

1. На АСЯ ТОДОРОВА АСЕНОВА е определено право на ползване на общо 16.400 дка, 
в т.ч.: 8.503 дка имоти с правни основания и 7.897 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Чемиш, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
2. На ДАМЯН РОСКОВ ПЕТКОВ е определено право на ползване на общо 19.722 дка, в 

т.ч.: 10.317 дка имоти с правни основания и 9.405 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Чемиш, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 
 

3. На „ДЕШИН” ЕООД е определено право на ползване на общо 204.388 дка, в т.ч.: 
138.437 дка имоти с правни основания и 65.951 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти/части от имоти по КК, 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. Чемиш, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
4. На ЕЛЕНА ЗАХАРИЕВА ПЕТКОВА е определено право на ползване на общо 255.237 

дка, в т.ч.: 145.334 дка имоти с правни основания и 109.903 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 
ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Чемиш, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 
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5. На ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ е определено право на ползване на общо 
19.716 дка, в т.ч.: 16.716 дка имоти с правни основания и 3.000 дка имоти по чл.37в, ал.3, 
т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Чемиш, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
6. На „КОЛАРАДО” ЕООД е определено право на ползване на 1.495 дка имоти с 

правни основания, представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Чемиш, общ. Георги Дамяново, неразделна част от 
Заповедта. 

 
7. На „НЮ ФАУНД ЛЕНД” АД е определено право на ползване на 32.819 дка имоти с 

правни основания, представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Чемиш, общ. Георги Дамяново, неразделна част от 
Заповедта 

 
8. На ПЕТКАНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА е определено право на ползване на общо 

5.500 дка, в т.ч.: 2.000 дка имоти с правни основания и 3.500 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 
ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Чемиш, общ. Георги Дамяново, 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. 
 Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и  карта на разпределението на 
ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с. Чемиш, община Георги 
Дамяново и в сградата на Общинска служба по земеделие – Монтана, изнесено работно 
място с. Георги Дамяново. Същата да се публикува на интернет-страниците на община 
Георги Дамяново 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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  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
    Минис терс тво  на  з емеделието ,  храните  и  г орите  
    Облас тна  дирекция  „Земеделие ” -    гр .Монтана  
 

                                                  ЗАПОВЕД 
№ 255 

гр. Монтана, 01.10.2020  г. 
 

На основание чл. 75а, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 72а 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.№ АР – 
4989/30.09.2020 г.  ведно с Проект за разпределение на масивите за ползване на комисията, 
назначена със Заповед № 223/05.08.2020 г., на Директора на Областна дирекция „Земеделие” 
- гр.Монтана 

ОДОБРЯВАМ : 
 

Разпределението на ползването на земите по масиви за землището на с. ДЪЛГИ ДЕЛ, 
ЕКАТТЕ 24534, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана  за стопанската 2020 – 2021 г., както 
следва: 

На ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ, се определя право на ползване на общо – 58.192 
дка, в т.ч.:  44.381 дка имоти с правни основания и 13.811 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.2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за 
землището на с. Дълги дел, общ. Георги Дамяново, 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. 
 
           Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и  карта на разпределението на 
ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с. Дълги дел, общ. Георги 
Дамяново и в сградата на Общинска служба по земеделие – Монтана, изнесено работно 
място с. Георги Дамяново. Същата да се публикува на интернет-страниците на община 
Георги Дамяново 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 

 
 

СМ/ГД”АР” 
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  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
    Минис терс тво  на  з емеделието ,  храните  и  г орите  
    Облас тна  дирекция  „Земеделие ” -    гр .Монтана  
 

 
 

ЗАПОВЕД 
№ 262 

гр. Монтана, 01.10.2020 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.№АР-4959/30.09.2020г. на комисията, назначена със заповед № 223/05.08.2020г. 
на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана  
 

 
ОДОБРЯВАМ : 

 
Споразумение вх. № 6/12.09.2020г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Еловица, 
ЕКАТТЕ 27348, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана  за стопанската 2020 – 2021 г. по 
ползватели, както следва: 
 

1. На „ГЛОБРОКЕР” ЕООД е определено право на ползване на общо 99.763 дка, в т.ч.: 
67.187 дка имоти с правни основания и 32.576 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Еловица, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
2. На КАЛОЯН ИВАНОВ ПЪРВАНОВ е определено право на ползване на общо 72.948 

дка, в т.ч.: 60.640 дка имоти с правни основания и 12.308 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 
ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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 н а с. Еловица, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
3. На ЛЮБОМИР ДИМОВ КОЛЕВ е определено право на ползване на общо 21.781 дка, 

в т.ч.: 17.452 дка имоти с правни основания и 4.329 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти/ части от имоти по КККР, 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. Еловица, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
4. На МИТКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ е определено право на ползване на общо 103.167 

дка, в т.ч.: 67.535 дка имоти с правни основания и 35.632 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 
ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР 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. Еловица, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 
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5. На ПОЛИНА ПЛАМЕНОВА КАМЕНОВА е определено право на ползване на общо 
159.523 дка, в т.ч.: 113.655 дка имоти с правни основания и 45.868 дка имоти по чл.37в, ал.3, 
т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти/ части от имоти по КККР, 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. Еловица, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
6. На ЦВЕТИНА РУМЕНОВА БОРИСОВА е определено право на ползване на общо 

74.634 дка, в т.ч.: 70.640 дка имоти с правни основания и 3.994 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 
ЗСПЗЗ, представляващи имоти/ части от имоти по КККР, 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. Еловица, общ. Георги Дамяново, 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. 
 Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и  карта на разпределението на 
ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с. Еловица, община Георги 
Дамяново и в сградата на Общинска служба по земеделие – Монтана, изнесено работно 
място с. Георги Дамяново. Същата да се публикува на интернет-страниците на община 
Георги Дамяново 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 

 
 
СМ/ГД”АР” 
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  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
    Минис терс тво  на  з емеделието ,  храните  и  г орите  
    Облас тна  дирекция  „Земеделие ” -    гр .Монтана  
 

 
 

ЗАПОВЕД 
№ 258 

гр. Монтана, 01.10.2020 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. АР-488225.09.2020г. на комисията, назначена със заповед № 223/05.08.2020г. на 
Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана  

 
ОДОБРЯВАМ : 

 
Споразумение вх. №9/12.09.2020г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Гаврил 
Геново, ЕКАТТЕ 14283, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за стопанската 2020 – 2021 
г. по ползватели, както следва: 
 

1. На „ДЕШИН” ЕООД е определено право на ползване на общо 1079.508 дка, в т.ч.: 
941.416 дка имоти с правни основания и 138.092 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 
 

2. На „ЕКОТЕРРА” ЕООД е определено право на ползване на общо 992.113 дка, в т.ч.: 
816.744 дка имоти с правни основания и 175.369 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
3. На ИВАН БОРИСОВ ЦЕКОВ е определено право на ползване на общо 218.517 дка, в 

т.ч.: 146.636 дка имоти с правни основания и 71.881 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
4. На КАМЕН ХРИСТОВ КАМЕНОВ е определено право на ползване на общо 195.499 

дка, в т.ч.: 176.839 дка имоти с правни основания и 18.660 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 
ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
5. На ЛЮБОМИР ДИМОВ КОЛЕВ е определено право на ползване на общо:  4.606 дка, 

в т.ч. 3.855 дка  имоти с правни основания и 0.751 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти/части от имоти по КККР, подробно изброени съгласно Приложение 1 
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– Регистър по реда на чл.75а, ал.1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл.37в, ал.9 ЗСПЗЗ за землището 
на с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта.  

 
6. На ЦВЕТОМИР ЕМИЛОВ НИКОЛОВ е определено право на ползване на общо 

611.399 дка, в т.ч.: 492.683 дка имоти с правни основания и 118.716 дка имоти по чл.37в, 
ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, 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. 
 Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и  карта на разпределението на 
ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с. Гаврил Геново, община Георги 
Дамяново и в сградата на Общинска служба по земеделие – Монтана, изнесено работно 
място с. Георги Дамяново. Същата да се публикува на интернет-страниците на община 
Георги Дамяново 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 

 
 
СМ/ГД”АР” 
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  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
    Минис терс тво  на  з емеделието ,  храните  и  г орите  
    Облас тна  дирекция  „Земеделие ” -    гр .Монтана  
 

 
 
 

ЗАПОВЕД 
№ 259 

гр. Монтана, 01.10.2020 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.№ АР-4883/25.09.2020г. на комисията, назначена със заповед № 223/05.08.2020г. 
на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана  

 
ОДОБРЯВАМ : 

 
Споразумение вх. № 7/12.09.2020г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Георги 
Дамяново, ЕКАТТЕ 14773, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана  за стопанската 2020 – 
2021 г. по ползватели, както следва: 
 

1. На „ДЕШИН” ЕООД е определено право на ползване на общо 43.038 дка, в т.ч.: 
31.322 дка имоти с правни основания и 11.716 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти по КККР, 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. Георги 
Дамяново, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
2. На ИВАЙЛО ВАЛЕРИЕВ ЕЛЕНКОВ е определено право на ползване на общо 47.483 

дка, в т.ч.: 10.465 дка имоти с правни основания и 37.018 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 
ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КККР, 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. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
3. На НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ е определено право на ползване на общо 

149.442 дка, в т.ч.: 61.452 дка имоти с правни основания и 87.990 дка имоти по чл.37в, ал.3, 
т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КККР, 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. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
4. На ЦВЕТОМИР ЕМИЛОВ НИКОЛОВ е определено право на ползване на общо 

442.619 дка, в т.ч.: 174.975 дка имоти с правни основания и 267.644 дка имоти по чл.37в, 
ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КККР, 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. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
5. На ЧАВДАР ЕЛЕНКОВ ГЕОРГИЕВ е определено право на ползване на общо 81.991 

дка, в т.ч.: 47.602 дка имоти с правни основания и 34.389 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 
ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КККР, подробно изброени съгласно Приложение 1 – 
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Регистър по реда на чл.75а, ал.1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл.37в, ал.9 ЗСПЗЗ за землището на 
с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, 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. 
 Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и  карта на разпределението на 
ползването по масиви, да се обяви в сградата на  община Георги Дамяново и в сградата на 
Общинска служба по земеделие – Монтана, изнесено работно място с.Георги Дамяново. 
Същата да се публикува на интернет-страниците на община Георги Дамяново 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 
 

 
СМ/ГД”АР” 
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  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
    Минис терс тво  на  з емеделието ,  храните  и  г орите  
    Облас тна  дирекция  „Земеделие ” -    гр .Монтана  
 

 
 

 
ЗАПОВЕД 

№ 260 
гр. Монтана, 01.10.2020 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.№ АР-4892/28.09.2020г. на комисията, назначена със заповед № 223/05.08.2020г. 
на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана  

 
ОДОБРЯВАМ : 

 
Споразумение вх. № 6/14.09.2020г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. 
Главановци, ЕКАТТЕ 14965, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана  за стопанската 2020 – 
2021 г. по ползватели, както следва: 
 

1. На ЛЮБОМИР ДИМОВ КОЛЕВ е определено право на ползване на  1.937 дка имоти 
по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Главановци, общ. Георги Дамяново, неразделна част 
от Заповедта. 

 
2. На МАРИЕЛА ТОДОРОВА БОРИСОВА е определено право на ползване на общо 

5.560 дка, в т.ч.: 0.595 дка имоти с правни основания и 4.965 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 
ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КВС по КККР, 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. Главановци, общ. Георги Дамяново, неразделна част от 
Заповедта. 

 
3. На МАРТИН РУМЕНОВ АНГЕЛОВ е определено право на ползване на общо 127.185 

дка, в т.ч.: 48.043 дка имоти с правни основания и 79.142 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 
ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КВС по КККР, 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. Главановци, общ. Георги Дамяново, неразделна част от 
Заповедта. 
 

4. На РУМЕН ЦВЕТКОВ БОРИСОВ е определено право на ползване на 1.507 дка, 
имоти по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Главановци, общ. Георги Дамяново, неразделна част 
от Заповедта. 
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5. На ЦВЕТИНА РУМЕНОВА  БОРИСОВА е определено право на ползване на общо 
140.623 дка, в т.ч.: 118.680 дка имоти с правни основания и 21.943 дка имоти по чл.37в, ал.3, 
т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Главановци, общ. Георги Дамяново, 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. 
 Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и  карта на разпределението на 
ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с. Главановци, община Георги 
Дамяново и в сградата на Общинска служба по земеделие – Монтана, изнесено работно 
място с. Георги Дамяново. Същата да се публикува на интернет-страниците на община 
Георги Дамяново 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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  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
    Минис терс тво  на  з емеделието ,  храните  и  г орите  
    Облас тна  дирекция  „Земеделие ” -    гр .Монтана  
 

 
 

ЗАПОВЕД 
№ 257 

гр. Монтана, 01.10.2020 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.№ АР-4874/25.09.2020г. на комисията, назначена със заповед № 223/05.08.2020г. 
на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана  

 
 

ОДОБРЯВАМ : 
 

 
Споразумение вх. № 9/12.09.2020г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Говежда, 
ЕКАТТЕ 15299, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана  за стопанската 2020 – 2021 г. по 
ползватели, както следва: 
 
 

1. На ЦВЕТАН ВЛАДКОВ ПЕТРОВ е определено право на ползване на общо 107.147 
дка, в т.ч: 57.738 дка имоти с правни основания и 49.409 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ 
представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Говежда, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
2. На ЦВЕТИНА РУМЕНОВА БОРИСОВА е определено право на ползване на 8.571 

дка, имоти с правни основания, представляващи имоти по КККР, 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. Говежда, общ. Георги Дамяново, 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 
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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 кметство с. Говежда, община Георги 
Дамяново и в сградата на Общинска служба по земеделие – Монтана, изнесено работно 
място с. Георги Дамяново. Същата да се публикува на интернет-страниците на община 
Георги Дамяново 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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  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
    Минис терс тво  на  з емеделието ,  храните  и  г орите  
    Облас тна  дирекция  „Земеделие ” -  гр .Монтана  

 
 
 

ЗАПОВЕД 
№ 263 

гр. Монтана, 01.10.2020 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.№ АР- 4976/30.09.2020г. на комисията, назначена със заповед № 
223/05.08.2020г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана  

 
ОДОБРЯВАМ : 

 
Споразумение вх. № 8/20.09.2020г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Каменна 
Рикса, ЕКАТТЕ 35871, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за стопанската 2020 – 2021 г. 
по ползватели, както следва: 
 

1. На „ВАКАПА 17” ЕООД е определено право на ползване на общо 337.962  дка в т.ч.: 
233.756 дка имоти с правни основания  и 104.206 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти/части от имоти по КККР, подробно изброени съгласно Приложение 1 
– Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.3 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището 
на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
2. На „АВТОСЕЛЕКТ” ЕООД е определено право на ползване на общо 69.776  дка в 

т.ч.: 64.327 дка имоти с правни основания  и 5.449 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти/части от имоти по КККР, подробно изброени съгласно Приложение 1 
– Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.3 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището 
на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
3. На АСЯ ТОДОРОВА АСЕНОВА е определено право на ползване на общо 260.920 дка 

в т.ч.: 230.296 дка имоти с правни основания  и 30.624  дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 от 
ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, подробно изброени съгласно 
Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.3 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 
ЗСПЗЗ за землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, неразделна част от 
Заповедта. 

 
4. На ГЕОРГИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ТРАЙКОВА е определено право на ползване на 

общо 148.548  дка в т.ч.: 132.763 дка имоти с правни основания  и 15.785 дка имоти по чл. 
37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, подробно изброени 
съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.3 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, 
ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, неразделна част от 
Заповедта. 
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5. На „ДЕШИН” ЕООД е определено право на ползване на общо 439.366 дка в т.ч.: 
380.741 дка имоти с правни основания  и 58.625  дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти/части от имоти по КККР, подробно изброени съгласно Приложение 1 
– Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.3 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището 
на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
6. На ДИЯНА ИЛИЯНОВА МЛАДЕНОВА е определено право на ползване на общо 

251.455  дка в т.ч.: 213.241 дка имоти с правни основания  и 38.214  дка имоти по чл. 37в, 
ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, подробно изброени 
съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.3 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, 
ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, неразделна част от 
Заповедта. 

 
7. На ЕЛЕНА ЗАХАРИЕВА ПЕТКОВА е определено право на ползване на общо 365.651  

дка в т.ч.: 295.162 дка имоти с правни основания  и 70.489  дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 от 
ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, подробно изброени съгласно 
Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.3 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 
ЗСПЗЗ за землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, неразделна част от 
Заповедта. 

 
8. На ИВАЙЛО ВАЛЕРИЕВ ЕЛЕНКОВ е определено право на ползване на общо 12.275  

дка в т.ч.: 8.593 дка имоти с правни основания  и 3.682  дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 от 
ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, подробно изброени съгласно 
Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.3 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 
ЗСПЗЗ за землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, неразделна част от 
Заповедта. 
 

9. На „КОЛОРАДО” ЕООД е определено право на ползване на общо 452.885 дка в т.ч.: 
385.791 дка имоти с правни основания  и 67.094  дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти/части от имоти по КККР, подробно изброени съгласно Приложение 1 
– Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.3 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището 
на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
10. На ПЕТКАНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА е определено право на ползване на общо 

81.663  дка в т.ч.: 74.391 дка имоти с правни основания  и 7.272 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 
от ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, подробно изброени съгласно 
Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.3 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 
ЗСПЗЗ за землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, неразделна част от 
Заповедта. 

 
11. На ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ИВАНОВ е определено право на ползване на общо 735.291  

дка в т.ч.: 648.897 дка имоти с правни основания  и 86.394  дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 от 
ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, подробно изброени съгласно 
Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.3 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 
ЗСПЗЗ за землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, неразделна част от 
Заповедта. 

12. На ЦВЕТОМИР ЕМИЛОВ НИКОЛОВ е определено право на ползване на 19.866  дка  
имоти с правни основания, представляващи имоти/части от имоти по КККР, подробно 
изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.3 ППЗСПЗЗ, във вр. с 
чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, 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 кметство с. Каменна Рикса, общ. Георги 
Дамяново и в сградата на Общинска служба по земеделие - гр. Монтана, изнесено работно 
място с. Георги Дамяново. Същата да се публикува на интернет страниците на община 
Георги Дамяново 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 й. 
 
 
 

Д-Р ВИОЛЕТА ГЕРГОВА /П/ 

Директор ОД  „Земеделие”Монтана 
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  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
    Минис терс тво  на  з емеделието ,  храните  и  г орите  
    Облас тна  дирекция  „Земеделие ” -    гр .Монтана  
 

 
 

ЗАПОВЕД 
№ 256 

гр. Монтана, 01.10.2020 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.№ АР-4872/25.09.2020г. на комисията, назначена със заповед № 223/05.08.2020г. 
на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана  

 
ОДОБРЯВАМ : 

 
 

Споразумение вх. № 4/12.09.2020г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Копиловци, 
ЕКАТТЕ 38488 , общ. Георги Дамяново, обл. Монтана  за стопанската 2020 – 2021 г. по 
ползватели, както следва: 

 
 
1. На РУМЕН ЦВЕТКОВ БОРИСОВ, се определя право на ползване на общо 2.761 

дка, в т.ч. 1.860 дка имоти с правни основания и 0.901 дка имоти по реда на чл. 37в, ал.3 т. 2 
от ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КККР, подробно изброени съгласно Приложение 1 – 
Регистър по реда на чл. 75а, ал.1, т.2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за 
землището на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
2. На ЦВЕТИНА РУМЕНОВА БОРИСОВА, се определя право на ползване на общо 

28.666 дка, в т.ч. 25.209 дка имоти с правни основания и 3.457 дка имоти по реда на чл. 37в, 
ал.3 т. 2 от ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КККР, подробно изброени съгласно 
Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал.1, т.2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 
ЗСПЗЗ за землището на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, 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   
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БАНКА: ОББ – ГР. МОНТАНА 
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         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 кметство с. Копиловци, общ. Георги 
Дамяново и в сградата на Общинска служба по земеделие – Монтана, изнесено работно 
място с. Георги Дамяново. Същата да се публикува на интернет-страниците на община 
Георги Дамяново 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 

 
 

3400 Монтана, ул.Ген.Столетов № 1, ет.1,  пощ.кутия №389, тел. факс: 096/ 300728, 300718, 300738, 300031, 
web site: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Montana/bg/Home.aspx , e-mail: odzg@net-surf.net 

 

2 

http://www.mzh.government.bg/ODZ-Montana/bg/Home.aspx
mailto:odzg@mont.net-surf.net


 
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
    Минис терс тво  на  з емеделието ,  храните  и  г орите  
    Облас тна  дирекция  „Земеделие ” -    гр .Монтана  
 

 
 

ЗАПОВЕД 
№ 261 

гр. Монтана, 01.10.2020 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.№ АР-4935/29.09.2020г. на комисията, назначена със заповед № 223/05.08.2020г. 
на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана  

 
ОДОБРЯВАМ : 

 
Споразумение вх. № 5/31.08.2020г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Меляне, 
ЕКАТТЕ 47771, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана  за стопанската 2020 – 2021 г. по 
ползватели, както следва: 
 

1. На „ГЛОБРОКЕР”  ЕООД е определено право на ползване на общо 145.016 дка, в т.ч.: 
120.689 дка имоти с правни основания и 24.327 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Меляне, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
2. На ЛЮБОМИР ДИМОВ КОЛЕВ е определено право на ползване на общо 92.445 дка, 

в т.ч.: 63.718 дка имоти с правни основания и 28.727 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Меляне, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 
 

3. На МИТКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ е определено право на ползване на общо 90.006 
дка, в т.ч.: 64.242 дка имоти с правни основания и 25.764 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 
ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Меляне, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
4. На ПОЛИНА ПЛАМЕНОВА КАМЕНОВА е определено право на ползване на общо 

143.023 дка, в т.ч.: 117.287 дка имоти с правни основания и 25.736 дка имоти по чл.37в, ал.3, 
т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Меляне, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта 

 
5. На ЦВЕТАН ПЛАМЕНОВ КАМЕНОВ е определено право на ползване на общо 

33.288 дка, в т.ч.: 27.440 дка имоти с правни основания и 5.848 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 
ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, подробно изброени съгласно 
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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. Меляне, общ. Георги Дамяново, 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. 
 Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и  карта на разпределението на 
ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с. Меляне, община Георги 
Дамяново и в сградата на Общинска служба по земеделие – Монтана, изнесено работно 
място с. Георги Дамяново. Същата да се публикува на интернет-страниците на община 
Георги Дамяново 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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  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
    Минис терс тво  на  з емеделието ,  храните  и  г орите  
    Облас тна  дирекция  „Земеделие ” -    гр .Монтана  
 

 
 
                                                   ЗАПОВЕД 

№ 265 
 гр. Монтана, 01.10.2020 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.№ АР-4990/30.09.2020г. на комисията, назначена със заповед № 223/05.08.2020г. 
на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана  

 
ОДОБРЯВАМ : 

 
 
Споразумение вх. № 8/20.09.2020г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Видлица, 
ЕКАТТЕ 10999, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана  за стопанската 2020 – 2021 г. по 
ползватели, както следва: 
 

1. На „АВТОСЕЛЕКТ” ЕООД е определено право на ползване на общо 322.632 дка, в 
т.ч.: 286.980 дка имоти с правни основания и 35.652 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Видлица, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 
 

2. На „ДЕШИН” ЕООД е определено право на ползване на общо 362.876 дка, в т.ч.: 
272.650 дка имоти с правни основания и 90.226 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 
представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Видлица, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
3. На ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ е определено право на ползване на общо 

384.936 дка, в т.ч.: 313.030 дка имоти с правни основания и 71.906 дка имоти по чл.37в, ал.3, 
т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КККР, 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. Видлица, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
4. На МИЛЕН НИКОЛОВ МЛАДЕНОВ е определено право на ползване на общо 

114.903 дка, в т.ч.: 94.756 дка имоти с правни основания и 20.147 дка имоти по чл.37в, ал.3, 
т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КККР, 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. Видлица, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 
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5. На ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ИВАНОВ е определено право на ползване на общо 279.430 
дка, в т.ч.: 226.827 дка имоти с правни основания и 52.603 дка имоти по чл.37в, ал.3, т.2 
ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КККР, 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. Видлица, общ. Георги Дамяново, неразделна част от Заповедта. 

 
6. На ЦВЕТОМИР ЕМИЛОВ НИКОЛОВ е определено право на ползване на общо 

113.965 дка, в т.ч.: 92.148 дка имоти с правни основания и 21.817 дка имоти по чл.37в, ал.3, 
т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КККР, 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. Видлица, общ. Георги Дамяново, 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 нa 

 
 

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 кметство с. Видлица, община Георги 
Дамяново и в сградата на Общинска служба по земеделие – Монтана, изнесено работно 
място с. Георги Дамяново. Същата да се публикува на интернет-страниците на община 
Георги Дамяново 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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