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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р ИЯ  

М и н и с т е р с т в о  н а  з е м е д е л и е т о  

Областна дирекция “Земеделие” -Велико Търново  
  

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ ПО-09-458/06.10.2022 г. 
 

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

земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ във връзка с доклад на комисията, назначена с 

моя Заповед № ПО-09-11/03.08.2022 г.  

 
        ОДОБРЯВАМ: 

 

I. Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. № 7 от 31.8.2022 г.  в Общинска 

служба по земеделие – Свищов на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за 

землището на с. ЧЕРВЕНА, ЕКАТТЕ 80457, община Свищов, разпределени мeжду 

ползвателите, както следва: 

            

1. „АГРОЕКСПРЕС“ ООД,  ЕИК 104680598 с разпределени масиви (по  номера), съгласно 

проекта: 4, с обща площ 0.545 дка.(с правно основание: 0.545 дка, на основание на чл. 37в, ал. 

3, т. 2: 0.000 дка).  

 2. ГЕОРГИ МИЛЧЕВ КИРОВ,  с разпределени масиви (по  номера), съгласно проекта: 25, 32, 

с обща площ 98.374 дка.(с правно основание: 98.374 дка, на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2: 

0.000 дка).  

 3. „ГЕРГАНА – Д 2020“ ЕООД,  ЕИК 206034552 с разпределени масиви (по  номера), 

съгласно проекта: 14, 20, 35, с обща площ 99.579 дка.(с правно основание: 99.579 дка, на 

основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2: 0.000 дка).  

 4. ЕТ „АГРО-СВЕТЛОЗАР ДИЧЕВСКИ“,  ЕИК 103753164 с разпределени масиви (по  

номера), съгласно проекта: 38, с обща площ 0.584 дка.(с правно основание: 0.584 дка, на 

основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2: 0.000 дка).  

 5. ЕТ „ВИКИ-98-ЛЮДМИЛ ЛЕНКОВ“,  ЕИК 104098103 с разпределени масиви (по  номера), 

съгласно проекта: 1, 15, 17, 24, 31, с обща площ 506.672 дка.(с правно основание: 504.551 дка, 

на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2: 2.121 дка).  

 6. ЕТ МИЛЧО КИРОВ,  ЕИК 104602852 с разпределени масиви (по  номера), съгласно 

проекта: 23, с обща площ 216.717 дка.(с правно основание: 216.717 дка, на основание на чл. 

37в, ал. 3, т. 2: 0.000 дка).  

 7. ЗППК „ЕДИНСТВО - ЧЕРВЕНА“ С.ЧЕРВЕНА,  ЕИК 814159999 с разпределени масиви (по  

номера), съгласно проекта: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 28, 29, с обща площ 5 663.766 дка.(с 

правно основание: 5 662.182 дка, на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2: 1.584 дка).  

 8. „КЕМАПУЛ“ ЕООД,  ЕИК 104602877 с разпределени масиви (по  номера), съгласно 

проекта: 3, 13, 16, 27, с обща площ 1 710.174 дка.(с правно основание: 1 699.953 дка, на 

основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2: 10.221 дка).  
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 9. „КОЛЕВ 0505“ ЕООД,  ЕИК 203545335 с разпределени масиви (по  номера), съгласно 

проекта: 34, с обща площ 20.989 дка.(с правно основание: 20.989 дка, на основание на чл. 37в, 

ал. 3, т. 2: 0.000 дка).  

 10. „МАКАВЕЕВИ МИС-МАКАВЕЕВИ И С-ИЕ“ СД,  ЕИК 104508214 с разпределени масиви 

(по  номера), съгласно проекта: 39, с обща площ 14.700 дка.(с правно основание: 14.700 дка, на 

основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2: 0.000 дка).  

 11. „СОРТОВИ СЕМЕНА-ВАРДИМ“ АД,  ЕИК 104095064 с разпределени масиви (по  

номера), съгласно проекта: 6, 12, с обща площ 2 871.370 дка.(с правно основание: 2 855.993 

дка, на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2: 15.377 дка).  

 12. СТАНИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ СТАНЕВ,  с разпределени масиви (по  номера), съгласно 

проекта: 22, 26, 30, 33, с обща площ 543.477 дка.(с правно основание: 543.477 дка, на 

основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2: 0.000 дка).   

                                                                               

ІІ. Имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите за 

ползване: 
 

Ползвател  Ползвана 

площ 

/дка/ 

Площ 

имот 

/дка/ 

Кадастрален 

№ на имот 

Дължима 

рента 

/лева/ 

 „СОРТОВИ СЕМЕНА-ВАРДИМ“ АД 15.377 15.406 12.6 891.87 

 ЗППК „ЕДИНСТВО – ЧЕРВЕНА“ 1.584 4.750 27.18 91.87 

 „КЕМАПУЛ“ ЕООД 5.044 5.102 44.19 292.55 

 „КЕМАПУЛ“ ЕООД 5.177 5.500 44.26 300.27 

 ЕТ „ВИКИ-98-ЛЮДМИЛ ЛЕНКОВ“ 2.121 6.451 73.27 123.02 

 Общо за землището 29.303   1 699.58 

 

Средното годишно рентно  плащане  за  землищата на община Свищов, съгласно 

параграф 2е от ЗСПЗЗ е определено от комисия, назначена със заповед № РД-07-2 от 13.1.2022 

г. от директора на ОД "Земеделие" –Велико Търново. Съгласно протокол  от 11.2.2022 г. за 

землището на с. Червена, ЕКАТТЕ 80457 комисията определи средно годишно рентно 

плащане за отглеждане на едногодишни полски култури в размер 58.00  лв./дка. 

 

ІІІ. В срок до 3 месеца от публикуване на настоящата заповед, ползвателите на 

имотите по т. ІІ, следва да внесат по банкова сметка за чужди средства на ОД 

„Земеделие” - Велико Търново Банка ОББ – Велико Търново IBAN BG02UBBS 

80023300251010,  следните суми: 

          

Ползвател на площи по чл. 37в, ал.2 

 

Площ дка Лева за 

внасяне 

 ЕТ „ВИКИ-98-ЛЮДМИЛ ЛЕНКОВ“ 2.121 123.02 

 ЗППК „ЕДИНСТВО – ЧЕРВЕНА“  1.584 91.87 

 „КЕМАПУЛ“ ЕООД 10.221 592.82 

 „СОРТОВИ СЕМЕНА-ВАРДИМ“ АД 15.377 891.87 
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Настоящата заповед да се обяви в сградата на кметство с. Червена  и на Общинска 

служба по земеделие – Свищов, да се публикува на интернет страницата на Община Свищов и 

на ОД „Земеделие” - Велико Търново. 

 Заповедта може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Районен 

съд - Свищов по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира 

изпълнението й.  

           Заповедта се състави в 2 /два/ еднообразни екземпляра. 

 

 

 

СВЕТОСЛАВ МИШЕВ   /подпис/ 

ДИРЕКТОР НА  ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 

 

 
 

 

 


