ЗАПОВЕД
№ 120/15.01.2018г.
Гр.Провадия
На основание чл.44 ал.1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и в изпълнение на Решение №28 – 505 от
21.12.2017г. на Общински съвет Провадия, за предоставяне за ползване на земеделски имоти по
начин на трайно ползване – проектни полски пътища, които не са необходими за пътен достъп до
имотите, както и напоителни канали, които не функционират, публична общинска собственост от
ползватели на масивите за ползване за землището на село Златина, ЕКАТТЕ 31005 определени със
Заповедта по чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на
Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за стопанската 2017 – 2018г.,
Н

А Р

Е Ж Д А М:

Да се сключат договори за наем с ползвателите на земеделски имоти с начин на трайно
ползване – полски пътища, които не са необходими за пътен достъп до имотите, както и напоителни
канали, които не функционират, публична общинска собственост, в землището на село Златина,
ЕКАТТЕ 31005 , Община Провадия, Област Варна, определени със Заповед № РД 17-17151/02.10.2017г. на Директора на ОД“Земеделие“ Варна, както следва:
I.1.С ЕТ"Желязков Инженеринг-Желязко Желязков с ЕИК 813000190, седалище и адрес на
управление гр. Варна, 9010, община Варна, област Варна, район р-н „Приморски“, ул. „Разлог“, бл.
705, вх. 4, ет. 8, ап. 65 с представляващ Желязко Илиев Желязков ползвател на „полски път”,
собственост на Община Провадия с обща площ 0.283 дка /двеста осемдесет и три кв.м./ определена
със Заповед № РД 17-17-151/02.10.2017г. на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна, съгласно
приложение към същата за землището на село Златина, ЕКАТТЕ 31005.
I.2. Наемът, който следва да заплати преди подписване на договора е на база средно рентно
плащане от 34.00лв.на дка /тридесет и четири лева на декар/ за землището на село Златина, ЕКАТТЕ
31005, определено от комисия назначена със Заповед № РД17-10-17/20.02.2017г. на Директора на
ОД“Земеделие“ – Варна, по с/ка IBAN: BG 69 CECB 9790 8489 1428 00; BIC: CECBBGSF, код за
вид плащане 44 42 00, „ЦКБ“АД клон Провадия или в брой на касата в общината и е в размер на
9.62лв./девет лева и шестдесет и две ст. /
II.1. Със "ЗКПУ ПРОВАДИЯ" с ЕИК 103089350, седалище и адрес на управление гр.
Провадия 9200, Община Провадия, Област Варна Южна промишлена зона, с председател Димитър
Тунчев Димитров ползвател на „полски път”, собственост на Община Провадия с обща площ 4.110
дка /четири декара сто и десет кв.м./ определена със Заповед № РД 17-17-151/02.10.2017г. на
Директора на ОД“Земеделие“ – Варна, съгласно приложение към същата за землището на село
Златина, ЕКАТТЕ 31005.
II.2..Наемът, който следва да заплати преди подписване на договора е на база средно рентно
плащане от 34.00лв.на дка /тридесет и четири лева на декар/ за землището на село Златина, ЕКАТТЕ
31005, определено от комисия назначена със Заповед № РД17-10-17/20.02.2017г. на Директора на
ОД“Земеделие“ – Варна, по с/ка IBAN: BG 69 CECB 9790 8489 1428 00; BIC: CECBBGSF, код за
вид плащане 44 42 00, „ЦКБ“АД клон Провадия или в брой на касата в общината и е в размер на
139.74 лв./сто тридесет и девет лева и седемдесет и четири ст./.
III.1. С КРИСТЕРА АГРО ЕООД с ЕИК 125506526, седалище и адрес на управление област
Варна, община Девня гр. Девня 9160 стопански двор Девня-2, местност царското с представляващ
Иван Недялков Стефанов ползвател на „полски път”, собственост на Община Провадия с обща

площ 2.324 дка /два декара триста двадесет и четири кв.м./ определена със Заповед № РД 17-17151/02.10.2017г. на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна, съгласно приложение към същата за
землището на село Златина, ЕКАТТЕ 31005.
III.2..Наемът, който следва да заплати преди подписване на договора е на база средно рентно
плащане от 34.00лв.на дка /тридесет и четири лева на декар/ за землището на село Златина, ЕКАТТЕ
31005, определено от комисия назначена със Заповед № РД17-10-17/20.02.2017г. на Директора на
ОД“Земеделие“ – Варна, по с/ка IBAN: BG 69 CECB 9790 8489 1428 00; BIC: CECBBGSF, код за
вид плащане 44 42 00, „ЦКБ“АД клон Провадия или в брой на касата в общината и е в размер на
79.02 лв./седемдесет и девет лева и две ст./.
Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите,
декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.
Договорите за отдаване под наем на имотите по начин на трайно ползване - проектни полски
пътища, които не са необходими за пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не
функционират, публична общинска собственост да се сключат в едномесечен срок от издаване на
настоящата заповед.
Препис от заповедта да се съобщи на ползвателите.
Настоящата заповед да се връчи на отдел „УТЕОС“ и Гл.счетоводител при Община
Провадия, за сведение и изпълнение, и обяви на информационното табло и сайта на общината.
Същата може да се обжалва по реда на чл.145 от АПК в 14-дневен срок от получаването ѝ
пред Административен съд – Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Анатоли Атанасов – Зам. Кмет на Община
Провадия.
ИНЖ.ФИЛЧО ФИЛЕВ/п/
Кмет на Община Провадия

