
 

Р Е П У Б ЛИ К А  Б ЪЛ Г А Р ИЯ  
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  
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 .  Б у р г а с  

 
 

З А П О В Е Д  
 

№  РД -04-502/14.12.2022г. 
гр. Бургас; 

 
На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, във връзка  с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и 
оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на 
с.Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас-ОЗ за стопанската 2022 – 2023 г., 
след като установих, че са налице всички фактически и правни предпоставки за 
издаване на настоящата заповед, а именно:  

Заповед по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Терзийско, община 
Сунгурларе; 

Искане на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Бургас до Председателя 
на  Общински съвет на Община Сунгурларе; 

 
О П Р Е Д Е Л Я М: 

 
І. Цена на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване на 

ползвателите за землището на с.Терзийско,  общ. Сунгурларе -ОЗ  представляваща 
средно годишното рентно плащане за землището, определено съгласно § 2е от Допълнителните 
разпоредби на ЗСПЗЗ, в размер на 24.00 лева/декар. 

 
ІІ. Цената на имотите по ползватели е представена в Приложение 1 – Опис на масивите 

и имотите по ползватели, неразделна част от настоящата заповед. 
 
Съгласно разпоредбата на чл.37в, ал.17 от ЗСПЗЗ, ползвателят, на който са 

предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за 
ползване в реални граници. 

Дължимите суми за ползване на земите по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за землището на  
с.Терзийско, общ.Сунгурларе и във връзка с писмо на Община Сунгурларе се заплащат 
от съответния ползвател по банкова сметка посочена от общината, в едномесечен срок 
от издаването на настоящата заповед, както следва: 

 
BIC код: UNCRBGSF,  
IBAN: BG 89 UNCR70008421757106,  
код на вид плащане 44 42 00 

 
Заповедта да се обяви в сградата на кметството на населеното място и в сградата на 

Общинска служба по земеделие –Сунгурларе. 
Заповедта да се публикува на интернет-страниците на Община Сунгурларе и на Областна 

Дирекция „Земеделие”  Бургас. 
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния 

кодекс – в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и. 

 
           ЛИДИЯ СТАНКОВА 
           Директор ОДЗ „Земеделие” Бургас  



Приложение 1 – Опис на масивите и имотите по ползватели – Землище с.Терзийско, Община 
Сунгурларе-ОЗ 

Име на ползвател на 
бели петна Имот № 

Площ дка 
по чл. 37в, 

ал.16 

НТП на 
масив 

НТП на 
имота 

Ср. АО 
лв./дка 

Сума 
лв. 

ПЕНА ГЕОРГИЕВА 
ЙОРДАНОВА 14.9 0.011 орна земя Селски, 

горски път 24.00 0.26 

ПЕНА ГЕОРГИЕВА 
ЙОРДАНОВА 26.23 5.996 орна земя Селски, 

горски път 24.00 143.90 

ПЕНА ГЕОРГИЕВА 
ЙОРДАНОВА 26.45 2.641 орна земя Селски, 

горски път 24.00 63.38 

ПЕНА ГЕОРГИЕВА 
ЙОРДАНОВА 31.14 1.103 орна земя Селски, 

горски път 24.00 26.47 

ПЕНА ГЕОРГИЕВА 
ЙОРДАНОВА 31.15 1.016 орна земя Селски, 

горски път 24.00 24.38 

ПЕНА ГЕОРГИЕВА 
ЙОРДАНОВА 31.21 1.211 орна земя Селски, 

горски път 24.00 29.06 

ПЕНА ГЕОРГИЕВА 
ЙОРДАНОВА 31.23 0.412 орна земя Селски, 

горски път 24.00 9.89 

ПЕНА ГЕОРГИЕВА 
ЙОРДАНОВА 93.37 0.013 орна земя Селски, 

горски път 24.00 0.31 

ПЕНА ГЕОРГИЕВА 
ЙОРДАНОВА 145.88 0.075 орна земя Селски, 

горски път 24.00 1.80 

ПЕНА ГЕОРГИЕВА 
ЙОРДАНОВА 167.18 0.753 орна земя Селски, 

горски път 24.00 18.07 

ПЕНА ГЕОРГИЕВА 
ЙОРДАНОВА 167.19 0.680 орна земя Селски, 

горски път 24.00 16.32 

ПЕНА ГЕОРГИЕВА 
ЙОРДАНОВА 224.12 1.603 орна земя Селски, 

горски път 24.00 38.47 

ПЕНА ГЕОРГИЕВА 
ЙОРДАНОВА 263.13 2.999 орна земя Селски, 

горски път 24.00 71.98 

Общо за ползвателя   18.513       444.29 
 


