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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  

    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 ” -    г р . М о н т а н а  

 

                                    

ЗАПОВЕД 

№ 482 
гр. Монтана, 22.11.2017 г. 

 
На основание чл. 37в, ал. 13 и 12, във вр. чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал.1, т.1, предложение първо, 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 № РД46-198/10.05.2017г. на 

Министъра на земеделието, храните и горите и представения във връзка със Заповед 

476/14.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана (ОДЗ – 

Монтана), Доклад вх. № 4554/16.11.2017 г. на комисията, назначена със заповед № 

270/02.08.2017г. на Директора на ОДЗ – Монтана, и като взех предвид заявление, постъпило с 

вх. № 4465/14.11.2017 г. в ОДЗ – Монтана, подадено от „Златия Агро” ЕООД – ползвател в  

землището на с. Якимово 

 

ОДОБРЯВАМ : 
 

Споразумение вх.№ 05/14.11.2017 г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Якимово, 

ЕКАТТЕ 87299, общ. Якимово, обл.Монтана  за стопанската 2017 – 2018г. по ползватели, 

както следва: 

 

 

1. На „АГРО-КП” ЕООД е определено право на ползване на 59,131 дка, имоти с правни 

основания, 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. Якимово, общ. Якимово, 

неразделна част от Заповедта. 

 

2. На „АГРО САНТИЯ” ЕООД е определено право на ползване на общо 12 202,739 дка, в 

т.ч.: 11 657,543 дка имоти с правни основания и 545,196 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

3. На ЕТ „МИЛЕНИУМ – АНГЕЛ НЕДЯЛКОВ” е определено право на ползване на 

общо 323,917 дка, в т.ч.: 313,601 дка имоти с правни основания и 10,316 дка имоти по чл.37в, 

ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

4. На „ЗЛАТИЯ АГРО” ЕООД е определено право на ползване на общо 16 699,661 дка, в 

т.ч 16 313,762 дка имоти с правни основания и 385,899 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

5. На „ПИВЕЛ” ООД е определено право на ползване на 23,741 дка,  представляващи 

имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, 
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ал.1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Якимово, общ. Якимово, 

неразделна част от Заповедта. 

 

6. На „БИВОЛАРИ” ЕООД е определено право на ползване на общо 213,058 дка, в т.ч 

208,435 дка имоти с правни основания и 4,623 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

7. На „ГУЛЯНСКА ЗЕМЯ” ЕООД е определено право на ползване на 47,224 дка,  

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

8. На ЕТ”ИВАН АНГЕЛОВ” е определено право на ползване на 147,351 дка,  

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

9. На „ПЕПЕ ГРУП” ООД е определено право на ползване на общо 3031,419 дка, в т.ч 

2912,703 дка имоти с правни основания и 118,716 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

10. На „ПЛАМАГРО” ООД е определено право на ползване на общо 619,211 дка, в т.ч 

586,266 дка имоти с правни основания и 32,945 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

11. На „ЛОЗИ 2008” ЕООД е определено право на ползване на общо 168,989 дка, в т.ч 

151,711 дка имоти с правни основания и 17,278 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

12. На „ВИДИН АГРО” ЕООД е определено право на ползване на общо 3 877,161 дка, в 

т.ч 3 791,989 дка имоти с правни основания и 85,172 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

13. На „СИ ЕН ДИ ЕМ” ЕООД е определено право на ползване на 48,171 дка,  

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

14. На „ВАЧКО-70” ЕООД е определено право на ползване на 109,505 дка,  

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

15. На „РЕНИ-А1” ЕООД е определено право на ползване на общо 1065,195 дка, в т.ч 

1008,578 дка имоти с правни основания и 56,617 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по 
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реда на чл. 75а, ал.1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

16. На „СТЕФАНИ И КО 14” ЕООД е определено право на ползване на общо 932,322 дка, 

в т.ч 886,476 дка имоти с правни основания и 45,846 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

17. На „АГРОЗОН” ЕООД е определено право на ползване на общо 494,242 дка, в т.ч 

485,317 дка имоти с правни основания и 8,925 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

18. На ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ПЪРВАНОВ е определено право на ползване на общо 

528,751 дка, в т.ч 504,620 дка имоти с правни основания и 24,131 дка имоти по чл. 37в, ал.3, 

т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

19. На ЙОРДАН БОРИСЛАВОВ ЦВЕТКОВ е определено право на ползване на общо 

879,951 дка, в т.ч 876,566 дка имоти с правни основания и 3,385 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 

ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

20. На ЕМИЛ СПАСОВ СПАСОВ е определено право на ползване на 65,127 дка,  

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

21. На ИЛИЯ ВЪРБАНОВ СТЕФАНОВ е определено право на ползване на 133,899 дка,  

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

22. На БОЯН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ е определено право на ползване на общо 274,988 дка, 

в т.ч 254,259 дка имоти с правни основания и 20,729 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

23. На РАЛИ ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ е определено право на ползване на общо 391,706 

дка, в т.ч 327,790 дка имоти с правни основания и 63,916 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 

ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

24. На ЦЕНКА ДОБРЕВА ЗЮМБИЛСКА е определено право на ползване на 42,896 дка,  

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

25. На МАРИЯНА МИЛЧОВА ДИМИТРОВА е определено право на ползване на 2,835 
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дка,  представляващи имоти по КВС, 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. 

Якимово, общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

26. На ЕЛИАН ТОДОРОВ СРЕДКОВ е определено право на ползване на общо 87,827 дка, 

в т.ч 87,508 дка имоти с правни основания и 0,319 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

27. На ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ ЗДРАВКОВ е определено право на ползване на 63,664 дка,  

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта 

 

28. На ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ е определено право на ползване на общо 

326,585 дка, в т.ч 310,724 дка имоти с правни основания и 15,861 дка имоти по чл. 37в, ал.3, 

т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

29. На МИХАИЛ ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ е определено право на ползване на общо 

1639,975 дка, в т.ч 1624,043 дка имоти с правни основания и 15,932 дка имоти по чл. 37в, ал.3, 

т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

30. На БОЖИДАР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ е определено право на ползване на 49,340 

дка,  представляващи имоти по КВС, 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. 

Якимово, общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

31. На ИРЕНА ГЕОРГИЕВА СИМОВА е определено право на ползване на 248,659 дка,  

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

32. На ЛЮБОМИР ЯНАКИЕВ ГОРАНОВ е определено право на ползване на 277,611 дка,  

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта 

 

33. На ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ ЙОСИФОВ е определено право на ползване на общо 235,436  

дка, в т.ч 233,052 дка имоти с правни основания и 2,384 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

34. На ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ е определено право на ползване на общо 79,863  

дка, в т.ч 77,156 дка имоти с правни основания и 2,707 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта 

 

35. На БИСЕР ПЕПОВ ЦВЕТКОВ е определено право на ползване на общо 68,739  дка, в 

http://www.mzh.government.bg/ODZ-Montana/bg/Home.aspx
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т.ч 57,031 дка имоти с правни основания и 11,708 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

36. На БОРИСЛАВА ЙОРДАНОВА БОРИСЛАВОВА е определено право на ползване на 

общо 358,834  дка, в т.ч 345,616 дка имоти с правни основания и 13,218 дка имоти по чл. 37в, 

ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

37. На МИЛЕН ИВАНОВ МИЛАНОВ е определено право на ползване на 51,839 дка,  

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

38. На ЕТ „БТ-ТРАНС-АНТОН СИМОВ” е определено право на ползване на общо 

3001,970  дка, в т.ч 2899,673 дка имоти с правни основания и 102,297 дка имоти по чл. 37в, 

ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

39. На БОЯН ИВАНОВ МИЛАНОВ е определено право на ползване на общо 510,752  дка, 

в т.ч 488,970 дка имоти с правни основания и 21,782 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

40. На ПЕТКО БОЯНОВ ГЕОРГИЕВ е определено право на ползване на 290,060 дка,  

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

41. На ГЕОРГИ ЕМИЛОВ БОРИСОВ е определено право на ползване на общо 179,499  

дка, в т.ч 174,792 дка имоти с правни основания и 4,707 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

42. На ДИМИТЪР ЕФРЕМОВ ИВАНОВ е определено право на ползване на общо 112,782  

дка, в т.ч 110,939 дка имоти с правни основания и 1,843 дка имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

43. На ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЕВСТАТИЕВ е определено право на ползване на 81,428 дка,  

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, неразделна част от Заповедта. 

 

44. На НАДЕЖДА ИВАНОВА РОБОВА е определено право на ползване на 94,866 дка,  

представляващи имоти по КВС, 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. Якимово, 

общ. Якимово, 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 общ. Якимово и в сградата на Общинска 

служба по земеделие – Якимово. Същата да се публикува на интернет-страниците на община 

Якимово 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. 

 

           

  

                     /П/ 

Д-Р ВИОЛЕТА ГЕРГОВА 

Директор на ОД ”Земеделие”- Монтана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕД/ГД „АР” 
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