РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието,храните и горите
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 ” - М о н т а н а

ЗАПОВЕД
№ 325
гр. Монтана, 28.10.2021 г.
На основание 37в, ал. 13 и ал. 12 във вр. с чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ) и 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 с оглед Заповед
№ РД46-153/14.05.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и Доклад вх. № АР–
5732/27.10.2021г. в Областна дирекция „Земеделие” - Монтана (ОДЗ – Монтана), изготвен от комисията,
назначена със заповед № 192/05.08.2021г., допълнена със заповед № 312/26.10.2021 г. на Директора на
ОДЗ – Монтана, ведно с приложенията към същия, след като разгледах, обсъдих и оцених
доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Чемиш, ЕКАТТЕ 80368,
общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за стопанската 2021 – 2022г., включително заявление вх. № АР5723/26.10.2021 г. в ОД „Земеделие” – Монтана от Елена Петкова, ползвател в землището, и след като
установих, че са налице всички фактически и правни основания за издаване на настоящата заповед:
ОДОБРЯВАМ:
1. Споразумение вх. № 6/26.10.2021 г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, включително имотите по
чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите, съобразно споразумението за землището
на с. Чемиш, ЕКАТТЕ 80368, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за стопанската 2021 – 2022г.;
2. Картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът към
нея, които са окончателни за стопанската 2021/2022г.
Разпределението на масивите и имотите по ползватели е подробно описано в 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 настоящата Заповед.
Съгласно чл. 72, ал. 1 от 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 от ЗСПЗЗ.
Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването по
масиви, да се обяви в сградата на кметство с. Чемиш, 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 на ОД ”Земеделие”- Монтана

ГД/ГД „АР”
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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието,храните и горите
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 ” - М о н т а н а

ЗАПОВЕД
№ 326
гр. Монтана, 28.10.2021 г.
На основание 37в, ал. 13 и ал. 12 във вр. с чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ) и 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 с оглед Заповед
№ РД46-153/14.05.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и Доклад вх. № АР–
5733/27.10.2021г. в Областна дирекция „Земеделие” - Монтана (ОДЗ – Монтана), изготвен от комисията,
назначена със заповед № 192/05.08.2021г., допълнена със заповед № 312/26.10.2021 г. на Директора на
ОДЗ – Монтана, ведно с приложенията към същия, след като разгледах, обсъдих и оцених
доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Каменна Рикса, ЕКАТТЕ
35871, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за стопанската 2021 – 2022г., включително заявление
вх. № АР-5722/26.10.2021 г. в ОД „Земеделие” – Монтана от Елена Петкова, ползвател в землището, и
след като установих, че са налице всички фактически и правни основания за издаване на настоящата
заповед:
ОДОБРЯВАМ:
1. Споразумение вх. № 9/26.10.2021 г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, включително имотите по
чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите, съобразно споразумението за землището
на с. Каменна Рикса, ЕКАТТЕ 35871, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за стопанската 2021 –
2022г.;
2. Картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът към
нея, които са окончателни за стопанската 2021/2022г.
Разпределението на масивите и имотите по ползватели е подробно описано в 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. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, неразделна част от настоящата Заповед.
Съгласно чл. 72, ал. 1 от 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 от 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 – 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 на ОД ”Земеделие”- Монтана

ГД/ГД „АР”
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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието,храните и горите
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 ” - М о н т а н а

ЗАПОВЕД
№ 327
гр. Монтана, 28.10.2021 г.
На основание 37в, ал. 13 и ал. 12 във вр. с чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ) и 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 с оглед Заповед
№ РД46-153/14.05.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и Доклад вх. № АР–
5737/27.10.2021г. в Областна дирекция „Земеделие” - Монтана (ОДЗ – Монтана), изготвен от комисията,
назначена със заповед № 192/05.08.2021г., допълнена със заповед № 312/26.10.2021 г. на Директора на
ОДЗ – Монтана, ведно с приложенията към същия, след като разгледах, обсъдих и оцених
доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Видлица, ЕКАТТЕ 10999,
общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за стопанската 2021 – 2022г., включително заявление вх. № АР5721/26.10.2021 г. в ОД „Земеделие” – Монтана от Елена Петкова, ползвател в землището, и след като
установих, че са налице всички фактически и правни основания за издаване на настоящата заповед:
ОДОБРЯВАМ:
1. Споразумение вх. № 9/26.10.2021 г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, включително имотите по
чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите, съобразно споразумението за землището
на с. Видлица, ЕКАТТЕ 10999, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за стопанската 2021 – 2022г.;
2. Картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът към
нея, които са окончателни за стопанската 2021/2022г.
Разпределението на масивите и имотите по ползватели е подробно описано в 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 настоящата Заповед.
Съгласно чл. 72, ал. 1 от 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 от ЗСПЗЗ.
Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването по
масиви, да се обяви в сградата на кметство с. Видлица, 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 на ОД ”Земеделие”- Монтана
ГД/ГД „АР”
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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието,храните и горите
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 ” - М о н т а н а

ЗАПОВЕД

№ 246
гр. Монтана, 01.10.2021 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–
5090/28.09.2021г. на комисията, назначена със заповед № 192/05.08.2021г. на Директора на
Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, ведно с приложенията към същия, след като
разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за
землището на с. Говежда, ЕКАТТЕ 15299, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за
стопанската 2021 – 2022г. и установих, че са налице всички фактически и правни основания за
издаване на настоящата заповед:
ОДОБРЯВАМ:
1. Споразумение вх. № 10/06.09.2021 г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, включително имотите по
чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите, съобразно споразумението за
землището на с. Говежда, ЕКАТТЕ 15299, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за
стопанската 2021 – 2022г.;
2. Картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът
към нея, които са окончателни за стопанската 2021/2022г.
Разпределението на масивите и имотите по ползватели е подробно описано в 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 настоящата Заповед.
Съгласно чл. 72, ал. 1 от 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 от ЗСПЗЗ.
Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и карта на разпределението на
ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с. Говежда, 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 14дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението ù.
Д-Р ВИОЛЕТА ГЕРГОВА /П/
Директор ОД „Земеделие”- Монтана
ГД/ГД „АР”
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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието,храните и горите
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 ” - М о н т а н а

ЗАПОВЕД

№ 247
гр. Монтана, 01.10.2021 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–
5108/29.09.2021г. на комисията, назначена със заповед № 192/05.08.2021г. на Директора на
Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, ведно с приложенията към същия, след като
разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за
землището на с. Копиловци, ЕКАТТЕ 38488, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за
стопанската 2021 – 2022г. и установих, че са налице всички фактически и правни основания за
издаване на настоящата заповед:
ОДОБРЯВАМ:
1. Споразумение вх. № 5/06.09.2021 г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, включително имотите по
чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите, съобразно споразумението за
землището на с. Копиловци, ЕКАТТЕ 38488, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за
стопанската 2021 – 2022г.;
2. Картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът
към нея, които са окончателни за стопанската 2021/2022г.
Разпределението на масивите и имотите по ползватели е подробно описано в 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. Копиловци, общ. Георги Дамяново, неразделна част от настоящата Заповед.
Съгласно чл. 72, ал. 1 от 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 от 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 14дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението ù.
Д-Р ВИОЛЕТА ГЕРГОВА /П/
Директор ОД „Земеделие”- Монтана
ГД/ГД „АР”
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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието,храните и горите
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 ” - М о н т а н а

ЗАПОВЕД

№ 248
гр. Монтана, 01.10.2021 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–
5105/29.09.2021г. на комисията, назначена със заповед № 192/05.08.2021г. на Директора на
Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, ведно с приложенията към същия, след като
разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за
землището на с. Гаврил Геново, ЕКАТТЕ 14283, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за
стопанската 2021 – 2022г. и установих, че са налице всички фактически и правни основания за
издаване на настоящата заповед:
ОДОБРЯВАМ:
1. Споразумение вх. № 10/06.09.2021 г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, включително имотите по
чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите, съобразно споразумението за
землището на с. Гаврил Геново, ЕКАТТЕ 14283, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за
стопанската 2021 – 2022г.;
2. Картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът
към нея, които са окончателни за стопанската 2021/2022г.
Разпределението на масивите и имотите по ползватели е подробно описано в 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 настоящата Заповед.
Съгласно чл. 72, ал. 1 от 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 от 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, 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 14дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението ù.
Д-Р ВИОЛЕТА ГЕРГОВА /П/
Директор ОД „Земеделие”- Монтана
ГД/ГД „АР”
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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието,храните и горите
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 ” - М о н т а н а

ЗАПОВЕД

№ 261
гр. Монтана, 11.10.2021 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–
5314/08.10.2021г. на комисията, назначена със заповед № 192/05.08.2021г. на Директора на
Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, ведно с приложенията към същия, след като
разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за
землището на с. Меляне, ЕКАТТЕ 47771, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за стопанската
2021 – 2022г. и установих, че са налице всички фактически и правни основания за издаване на
настоящата заповед:
ОДОБРЯВАМ:
1. Споразумение вх. № 6/07.10.2021 г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, включително имотите по
чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите, съобразно споразумението за
землището на с. Меляне, ЕКАТТЕ 47771, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за стопанската
2021 – 2022г.;
2. Картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът
към нея, които са окончателни за стопанската 2021/2022г.
Разпределението на масивите и имотите по ползватели е подробно описано в 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 настоящата Заповед.
Съгласно чл. 72, ал. 1 от 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 от ЗСПЗЗ.
Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и карта на разпределението на
ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с. Меляне, 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 14дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението ù.
Д-Р ВИОЛЕТА ГЕРГОВА /П/
Директор ОД „Земеделие”- Монтана
ГД/ГД „АР”
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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието,храните и горите
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 ” - М о н т а н а

ЗАПОВЕД

№ 262
гр. Монтана, 11.10.2021 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–
5313/08.10.2021г. на комисията, назначена със заповед № 192/05.08.2021г. на Директора на
Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, ведно с приложенията към същия, след като
разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за
землището на с. Еловица, ЕКАТТЕ 27348, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за
стопанската 2021 – 2022г. и установих, че са налице всички фактически и правни основания за
издаване на настоящата заповед:
ОДОБРЯВАМ:
1. Споразумение вх. № 7/07.10.2021 г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, включително имотите по
чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите, съобразно споразумението за
землището на с. Еловица, ЕКАТТЕ 27348, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за
стопанската 2021 – 2022г.;
2. Картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът
към нея, които са окончателни за стопанската 2021/2022г.
Разпределението на масивите и имотите по ползватели е подробно описано в 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 настоящата Заповед.
Съгласно чл. 72, ал. 1 от 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 от ЗСПЗЗ.
Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и карта на разпределението на
ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с. Еловица, 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 14дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението ù.
Д-Р ВИОЛЕТА ГЕРГОВА /П/
Директор ОД „Земеделие”- Монтана
ГД/ГД „АР”
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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието,храните и горите
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 ” - М о н т а н а

ЗАПОВЕД

№ 249
гр. Монтана, 01.10.2021 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–
5076/28.09.2021г. на комисията, назначена със заповед № 192/05.08.2021г. на Директора на
Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, ведно с приложенията към същия, след като
разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за
землището на с. Георги Дамяново, ЕКАТТЕ 14773, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за
стопанската 2021 – 2022г. и установих, че са налице всички фактически и правни основания за
издаване на настоящата заповед:
ОДОБРЯВАМ:
1. Споразумение вх. № 8/06.09.2021 г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, включително имотите по
чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите, съобразно споразумението за
землището на с. Георги Дамяново, ЕКАТТЕ 14773, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за
стопанската 2021 – 2022г.;
2. Картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът
към нея, които са окончателни за стопанската 2021/2022г.
Разпределението на масивите и имотите по ползватели е подробно описано в 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 настоящата Заповед.
Съгласно чл. 72, ал. 1 от 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 от 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 14дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението ù.
Д-Р ВИОЛЕТА ГЕРГОВА /П/
Директор ОД „Земеделие”- Монтана
ГД/ГД „АР”
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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието,храните и горите
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 ” - М о н т а н а

ЗАПОВЕД

№ 257
гр. Монтана, 05.10.2021 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–
5166/01.10.2021г. на комисията, назначена със заповед № 192/05.08.2021г. на Директора на
Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, ведно с приложенията към същия, след като
разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за
землището на с. Главановци, ЕКАТТЕ 14965, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за
стопанската 2021 – 2022г. и установих, че са налице всички фактически и правни основания за
издаване на настоящата заповед:
ОДОБРЯВАМ:
1. Споразумение вх. № 7/30.09.2021 г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, включително имотите по
чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите, съобразно споразумението за
землището на с. Главановци, ЕКАТТЕ 14965, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за
стопанската 2021 – 2022г.;
2. Картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът
към нея, които са окончателни за стопанската 2021/2022г.
Разпределението на масивите и имотите по ползватели е подробно описано в 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 настоящата Заповед.
Съгласно чл. 72, ал. 1 от 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 от ЗСПЗЗ.
Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и карта на разпределението на
ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с. Главановци, 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 14дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението ù.
Д-Р ВИОЛЕТА ГЕРГОВА /П/
Директор ОД „Земеделие”- Монтана
ГД/ГД „АР”
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

