ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5090 град Златарица, улица „Стефан Попстоянов” №22
Централа: 0615 / 3 54 20; 087720554; факс:0615 / 3 54 78;
e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net

ЗАПОВЕД
№ РД-12-156
гр. Златарица, 11.02.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, в изпълнение на
Решение № 48/31.01.2020 г. от Протокол № 5 от проведено заседание на
Общински съвет Златарица по отправено искане с изх. № РД-12-021518/19.11.2019 г. от Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Велико Търново за
предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по чл. 37в,
ал. 4 от ЗСПЗЗ по цена в размер на средното рентно плащане за землището на
с. Родина, ЕКАТТЕ 62877, общ. Златарица, област Велико Търново, съгласно
сключено доброволно споразумение на масивите за ползване за стопанската
2019/2020 г., разпределени със Заповед № ПО – 09 - 496/19.11.2019 г. на
Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Велико Търново
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Цена на имотите – полски пътища – общинска собственост, включени
в разпределените със Заповед № ПО – 09 - 496/19.11.2019 г. на Директора на
ОД „Земеделие“ – гр. Велико Търново масиви за ползване, в размер на
средното годишно рентно плащане определено по реда на § 2е от ДР на ЗСПЗЗ
на стойност 16,00 /шестнадесет лева/ лв./дка за землището на с. Родина,
ЕКАТТЕ 62877, общ. Златарица, за стопанската 2018/2019 г.
2. Ползвателите на общинските имоти с начин на трайно ползване
„полски път“, включени към определените масиви за ползване съгласно
Заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ с № ПО – 09 - 496/19.11.2019 г., както
следва:
№
по
ред

1
2
3

ПОЛЗВАТЕЛ

ИВАНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
АГРОКРАФТ ЕООД

Обща площ (дка)
на включените в
масивите имоти
полски пътища

1,868
4,629
108,309

Дължима сума
(лв.) за плащане
по банкова
сметка на
Общината

29,89
71,05
1732,92

Дължимите суми за ползване на земите по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за
землището на с. Родина, ЕКАТТЕ 62877, общ. Златарица, обл. Велико Търново
се заплащат от съответния ползвател по банкова сметка на община Златарица в
едномесечен срок от издаването на настоящата заповед:
Банка: „Централна кооперативна банка“ АД
Банков код: CЕCBBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG81CECB9790 8459 473000
Код за вид плащане: 444200
След заплащане на дължимите суми, с ползвателите следва да бъдат
сключени договори за наем за ползването на имотите с НТП „Полски път“, за
стопанската 2019/2020 г.
Съгласно разпоредбите на чл. 37в, ал. 17 от ЗСПЗЗ, ползвателят, на който
са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани
и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.
Неразделна част от настоящата заповед е списък на полските пътища,
включени в масивите за ползване на съответните ползватели.
Настоящата заповед да се обяви в сградата на Община Златарица и да се
публикува на интернет страницата на Община Златарица.
Заповедта може да се обжалва по реда на Административно –
процесуалния кодекс /АПК/.
Служителят „Човешки ресурси“ да предостави настоящата заповед за
сведение на Директора на дирекция „Обща администрация“ за сведение и на
Заместник кмета за изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

МИХАИЛ ГАНЕВ /п/
Кмет на община Златарица
НД/

