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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

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 ,  х р а н и т е  и  г о р и т е  

Областна дирекция “Земеделие” -Велико Търново  
 

 

ЗАПОВЕД 

 

№ ПО-09-36/04.08.2021 г.          

 

гр. Велико Търново 

 

На основание чл. 37в, ал. 1, изр. 2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Назначавам комисия, която да ръководи сключването на споразумения между 

собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи 

за всяко от землищата на територията на община Полски Тръмбеш за стопанската 

2021/2022 г. в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павел Павлов – началник на Общинска служба по земеделие – 

Полски Тръмбеш и 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Красимир Йорданов – старши експерт в Общинска служба по земеделие – 

Полски Тръмбеш; 

2. Диляна Караиванова – главен експерт в Областна дирекция „Земеделие“ – В. 

Търново; 

3. Поля Тодорова – представител на Служба по геодезия, картография и 

кадастър – Велико Търново; 

4. Кметът на съответното населено място, кметския наместник или 

оправомощено от тях длъжностно лице, както следва по землища:  

 

- за землището на гр. Полски Тръмбеш – Радостина Георгиева - ст. 

специалист „СС и ГФ” в Община Полски Тръмбеш; 

- за землището на с. Вързулица – Генчо Тодоров – кметски наместник на 

Кметско наместничество с. Вързулица; 

- за землището на с. Иванча – Красен Кирилов – кметски наместник на  

Кметско наместничество с. Иванча; 

- за землището на с. Каранци – Денка Георгиева – кметски наместник на 

Кметско наместничество с. Каранци; 

- за землището на с. Климентово – Стоян Ангелов – кмет на Кметство с. 

Климентово;  

- за землището на с. Куцина – Тихомир Маринов – кмет на Кметство с. 

Куцина; 

- за землището на с. Масларево – Виолета Йорданова – кмет на Кметство с. 

Масларево; 

- за землището на с. Обединение – Христо Ганев – кмет на Кметство с. 

Обединение; 

- за землището на с. Орловец – Виолета Маринова – кмет на кметство. 

Орловец; 

- за землището на с. Павел – Ирена Трендафилова –кмет на Кметство с. 

Павел; 

- за землището на с. Петко Каравелово – Светослав Щирков – кмет на 

Кметство с. Петко Каравелово; 
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- за землището на с. Полски Сеновец – Красимир Колев – кмет на Кметство 

с. Полски Сеновец; 

- за землището на с. Раданово – Йордан Йорданов – кмет на Кметство с. 

Раданово; 

- за землището на с. Стефан Стамболово – Александър Коев – кмет на 

Кметство с. Стефан Стамболово; 

- за землището на с. Страхилово – Николай Димитров – кмет на Кметство с. 

Страхилово. 

 

          И РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ : 

1. Оля Бояджиева  – главен експерт в Областна дирекция „Земеделие” 

Велико Търново; 

2. Юлия Караколева – главен експерт в Общинска служба по земеделие – 

Полски Тръмбеш 

3. За резервен член при отсъствие на титуляра, за СГКК – В. Търново инж. 

Иван Анастасов 

4. Резервни членове, при отсъствие на титуляра като представител на кмет, 

респ. кметски наместник или експерт от Общината, както следва: 
Землище Резервен член Длъжност 

Вързулица Марияна Пейкова Технически сътрудник 

Иванча Юлия Добрева Технически сътрудник 

Каранци Валентин Рашков Ст. специалист „ОС“ 

Климентово Горанка Йорданова Технически сътрудник 

Куцина Здравка Недева Технически сътрудник 

Масларево Татяна Тодорова Технически сътрудник 

Обединение Янка Йорданова Технически сътрудник 

Орловец Данка Стефанова  Технически сътрудник 

Павел Анета Илиева Технически сътрудник 

Петко Каравелово Пенка Благоева Технически сътрудник 

Полски Тръмбеш Валентин Рашков Ст. специалист „ОС“ 

Полски Сеновец Антоанета Тонкова Технически сътрудник 

Раданово Виолета Стамова Технически сътрудник 

Стефан Стамболово Валентин Рашков Ст. специалист „ОС“ 

Страхилово Нели Русанова Технически сътрудник 

 

 

 

II. В срок до 20 август 2021 г. комисията: 

      1. да определи територията, в която се създават масивите за ползване по реда на § 2ж 

от ДР на ЗСПЗЗ; 

      2. да определи границите на масивите за ползване върху копие от кадастралната карта; 

      3. да изготви карта на масивите за ползване и регистър на имотите, който съдържа 

данни за имотите, заявени за участие в споразумението и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 

от ЗСПЗЗ 

     4. да определи имотите – полски пътища, които да осигуряват достъп до съответните 

поземлени имоти в горски територии за извършване на дейностите по Закона за горите и 

Закона за лова и опасване на дивеча и писмено уведомява за това съответното държавно 

предприятие по чл. 163 от Закона за горите. 

 

III. Председателят на комисията да определи мястото, деня и часа на заседанията за всяко 

землище, за провеждането на които комисията да състави протокол. Заседанията да се 

оповестяват по начина, определен  в  чл. 72б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ. 

 

IV. Когато между собствениците и/или ползвателите не се постигне споразумение, 

комисията да състави проект за служебно разпределение на ползването на земите по 
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масиви в срок до 15 септември 2021  г., изготвен по образец, одобрен от министъра на 

земеделието, храните и горите.  

 

V.  Въз основа на споразумението и/или разпределението комисията да изготви проект на 

картата на масивите за ползване и регистър към нея със съдържанието по чл. 74, ал. 2 от 

ППЗСПЗЗ.  

      Регистърът и картата на ползването да се оповестят по реда на чл. 72, ал. 3 от 

ППЗСПЗЗ  в срок до 25 август 2021 г. за споразумението и до 20 септември 2021 г. – за 

разпределението.  

 

VI. Комисията да изготви доклад до директора на Областна дирекция „Земеделие” – 

Велико Търново, който да съдържа сключеното споразумение, разпределението на 

масивите за ползване, данните за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, за техните 

собственици и дължимото рентно плащане.  

       Докладът да се предостави на директора на ОД „Земеделие” – Велико Търново в срок 

до 27  септември 2021 г. 

 

 Настоящата заповед да се обяви в кметствата на територията на община Полски 

Тръмбеш, в сградата на общинска служба по земеделие – Полски Тръмбеш и да се 

публикува на интернет страницата на Община Полски Тръмбеш и на Областна дирекция 

„Земеделие” – Велико Търново. 

  

       Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение. 

       Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Тодор Тодоров - главен 

секретар на ОД „Земеделие” – В. Търново.  

          

 

КАТЯ ПЕТКОВА /П/ 

ЗА ДИРЕКТОР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
Съгласно Заповед № РД 15 – О – 158 – А/27.07.2021 г. на министъра на земеделието, 

храните и горите  

            

 

 


