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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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 ” - С т а р а  З а г о р а  
 

 

З А П О В Е Д 
 

N
о
 ПО-09-1040-2/ 06.10.2020 г. 

 

 

На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции 

“Земеделие”, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ) във връзка с Доклад вх. № ПО-09-1040-1/03.10.2020 г. на комисията по чл. 37в, ал. 1 

от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № ПО-09-891/04.08.2020 г. на директора на Областна 

дирекция „Земеделие” – гр. Стара Загора и представено доброволно споразумение по чл. 37в, 

ал. 2 от ЗСПЗЗ,  
 

 

О Д О Б Р Я В А М : 

 
І. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за 

землището на с. Разделна, ЕКАТТЕ 61755, община Гълъбово, за стопанската 2020/2021 
година, както следва: 
  1. „АВГАНДИРА-АГРО“ ООД 
    Площ на имоти, ползвани на правно основание: 853.216 дка 
    Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 0.000 дка 
    Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 25, 27, общо площ: 853.216 дка 
  2. „АГРЕКС“ ЕООД 
    Площ на имоти, ползвани на правно основание: 5561.151 дка 
    Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 34.206 дка 
    Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

34, общо площ: 5595.368 дка 
  3. „АГРО ФОБОС“ ООД 
    Площ на имоти, ползвани на правно основание: 132.196 дка 
    Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 0.000 дка 
    Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 31, 33, общо площ: 132.196 дка 
  4. АНДОН ЖЕЛЯЗКОВ КОНДУЗОВ 
    Площ на имоти, ползвани на правно основание: 29.929 дка 
    Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 0.000 дка 
    Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 32, общо площ: 29.929 дка 
  5. „ДЕЛИКС – 67“ ЕООД 
    Площ на имоти, ползвани на правно основание: 3705.215 дка 
    Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 9.298 дка 
    Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 36, 

общо площ: 3714.515 дка 
  6. ЕТ „ТАНЧО ИЛЧЕВ“ 
    Площ на имоти, ползвани на правно основание: 212.568 дка 
    Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 10.980 дка 
    Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 1, общо площ: 223.548 дка 
  7. ЕТ “ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ“ 
    Площ на имоти, ползвани на правно основание: 215.909 дка 
    Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 4.166 дка 
    Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 2, 3, 35, общо площ: 220.075 дка 
  8. „ТЕРАМИС 2007“ ЕООД 
    Площ на имоти, ползвани на правно основание: 445.601 дка 
    Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 5.998 дка 
    Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 24, общо площ: 451.599 дка 



 

 

 

 

 

2 

  9. „ТОДИНОВ“ ЕООД 
    Площ на имоти, ползвани на правно основание: 201.675 дка 
    Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 0.000 дка 
    Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 23, 37, общо площ: 201.675 дка. 

 

ІІ. Регистър на имоти, съгласно чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на с. 

Разделна, ЕКАТТЕ 61755, община Гълъбово, както следва: 

 
Ползвател (три имена/име юр. 

лице) 

Собственик (три имена/име юр. лице) Ползвани 

дка 

Имот 

дка 

Кад. № Дължима 

рента 

 АГРЕКС ЕООД  4,000 4,000 7.37 132,00 

 ДЕЛИКС - 67 ЕООД  0,623 0,623 10.10 20,56 

 ДЕЛИКС - 67 ЕООД  2,239 2,239 10.22 73,89 

 АГРЕКС ЕООД  0,465 0,502 13.5 15,35 

 АГРЕКС ЕООД  0,500 0,500 13.6 16,50 

 АГРЕКС ЕООД  13,675 13,675 14.20 451,28 

 ЕТ ТАНЧО ИЛЧЕВ  10,980 11,000 15.14 362,34 

 ДЕЛИКС - 67 ЕООД  0,023 25,627 24.7 0,76 

 АГРЕКС ЕООД  4,350 4,350 26.31 143,55 

 АГРЕКС ЕООД  4,000 4,000 27.63 132,00 

 ДЕЛИКС - 67 ЕООД  0,145 0,145 28.20 4,79 

 ДЕЛИКС - 67 ЕООД  0,275 0,275 28.22 9,08 

 ТЕРАМИС 2007 ЕООД  5,998 5,998 28.52 197,93 

 ДЕЛИКС - 67 ЕООД  5,994 6,000 41.16 197,80 

 ЕТДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ  4,166 4,700 45.7 137,48 

 АГРЕКС ЕООД  7,216 8,666 47.24 238,13 

 Общо за землището  64,649   2 133,42 

 

ІІІ. Дължимите суми за ползване на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, определени 

съобразно средното годишно рентно плащане за землището на с. Разделна, община 

Гълъбово, за предходната година, в размер на 33,00 лв./дка и в съответствие със 

споразумението, са както следва: 

 

Ползвател 

Допълнително разпределени 

площи - земи по чл. 37в, ал. 

3, т. 2 ЗСПЗЗ (дка) 

Дължима сума за 

имоти по чл. 37в, ал. 

3, т. 2 ЗСПЗЗ (лв.) 

„АГРЕКС“ ЕООД 34.206 1128.8 

 „ДЕЛИКС – 67“ ЕООД 9.299 306.87 

 ЕТ „ТАНЧО ИЛЧЕВ“ 10.98 362.34 

 ЕТ “ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ“ 4.166 137.48 

„ ТЕРАМИС 2007“ ЕООД 5.998 197.93 

ОБЩО: 64.649 2133.42 

 

 Ползвател на земеделски земи, който се ползва от настоящата заповед в частта за 

земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, следва да внесе дължимите суми за тези имоти в срок 

до 3 месеца от публикуването на настоящата заповед на интернет страницата на Областна 

дирекция „Земеделие” – гр. Стара Загора по следната банкова сметка за чужди средства, а 

именно: 
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 Банка: «УниКредит Булбанк» АД,  

                           IBAN  BG93 UNCR 7000 3319 7134 95,  

 BIC     UNCRBGSF; 

                          Титуляр: Областна дирекция „Земеделие” – гр. Стара Загора 

          Сумите са депозитни и се изплащат от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Стара 

Загора на правоимащите лица по т. ІІ от настоящата заповед в 10-годишен срок. 

 На основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за ползвател, който не е заплатил сумите за 

ползваните земи, разпределени по реда на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ съгласно настоящата 

заповед, директорът на Областната дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора издава заповед 

за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В 7-

дневен срок от получаване на заповедта ползвателите превеждат сумите по сметка на 

Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора.  

 

ІV. Описът на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за 

стопанската 2020/2021 г. за землището на с. Разделна, ЕКАТТЕ 61755, община Гълъбово, е 

представен в Приложение, представляващо неразделна част от заповедта. 

 

 Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и картата на ползването да се 

обяви в сградата на Кметство с. Разделна и в сградата на Общинска служба по земеделие – гр. 

Гълъбово. 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Гълъбово и на Областна 

дирекция "Земеделие" – гр. Стара Загора. 

Съгласно §19, ал. 1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на 

Административнопроцесуалния кодекс, заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок 

от обявяването й пред Районен съд – гр. Гълъбово  по реда на АПК. Обжалването на 

заповедта не спира изпълнението й. 

 Копие от заповедта да се изпрати на Община Гълъбово и на Общинска служба по 

земеделие – гр. Гълъбово. 

 Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на 

Общинска служба по земеделие – гр. Гълъбово. 

 

 

 

ЕЛКА БОНЕВА 

Директор на ОД “Земеделие” - Стара Загора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП/Д АПФСДЧР 

 
гр .  Ст ара Загора   6000  бул .”Цар Симеон Велики”  №102,  

Директ ор,  т ел:  04 2/603  225 ,  042/252107  

e-mail: odz.stz@gmail.com ; http://www.mzh.government.bg/ODZ-Stzagora/bg/Home.aspx 


