ЗАПОВЕД
№ 290 от 08.02.2018г.
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 Кривня, ЕКАТТЕ 39829 за стопанската
2017 – 2018г. и допусната явна фактическа грешка в Заповед № РД-17-17-154/06.10.2017г на
Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Варна, издадена по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, с
която са разпределени масивите на ползване за стопанската 2017/2018г. в землището на с. Кривня,
ЕКАТТЕ 39829 общ. Провадия, обл. Варна изменена със Заповед № РД17-17-192 от 22.01.2018г. на
Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Варна и на основание чл.62, ал.1 от АПК,
ИЗМЕНЯМ
1.Моя Заповед № 122 от 15.01.2018г. за землището на село Кривня ЕКАТТЕ 39829 в частта
за определяне размера на отдадените декари под наем и сумата за плащане на земеделски имоти проектни полски пътища, които не са необходими за пътен достъп до имотите, както и напоителни
канали, които не функционират от ЕТ"БОЛИТ-КРАСИМИР КРЪСТЕВ" с ЕИК 813075637, със
седалище и адрес на управление гр.Провадия, 9200 община Провадия, област Варна, ул. Бойчо
Желев № 124, а именно:
III.1.С ЕТ"БОЛИТ-КРАСИМИР КРЪСТЕВ" с ЕИК 813075637, със седалище и адрес на
управление гр.Провадия, 9200 община Провадия, област Варна, ул. Бойчо Желев № 124, с
представляващ Красимир Колев Кръстев ползвател на „полски път”, собственост на Община
Провадия с обща площ 83.709 дка /осемдесет и три декара и седемстотин и девет кв.м./ определена
със Заповед № РД 17-17-154/06.10.2017г. на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна, съгласно
приложение към същата за землището на село Кривня, ЕКАТТЕ 39829
III.2. Наемът, който следва да заплати преди подписване на договора е на база средно рентно
плащане от 35.00лв.на дка /тридесет и пет лева на декар/ за землището на село Кривня, ЕКАТТЕ
39829, 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
2929.82лв./две хиляди деветстотин и двадесет и девет лева и осемдесет и две ст./.
2.В останалата си част Заповед № 122 от 15.01.2018г на Кмета на Община Провадия остава
непроменена.
4.Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 122 от 15.01.2018г на Кмета на
Община Провадия
Препис от заповедта да се съобщи на ползвателя.
Настоящата заповед да се връчи на отдел „УТЕОС“ и Гл.счетоводител при Община
Провадия, за сведение и изпълнение, и обяви на информационното табло на общината 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.
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