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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 ” - П е р н и к  
 

 
У К А З А Н И Я  

 

по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

 

 Масиви за ползване по чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

/ЗСПЗЗ/ се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти в 

съответното землище, заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване на масиви 

за ползване, с оглед подадените декларации по чл. 69 от Правилника за прилагане на закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. 

Споразумението се сключва за една стопанска година – времето от 1 октомври на текущата година до 

1 октомври на следващата година /съгласно § 2, т. 3 от ДР на Закона за арендата в земеделието/. 

Споразумението за създаване на масиви за ползване или разпределението на масивите за ползване се 

смята за правно основание по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители, а в 

частта за земите по чл. 37в, ал.3, т. 2 ЗСПЗЗ /т.нар. „бели петна”/ се смята за правно основание, при 

условие че е извършено плащане за тях. 

 

 Легална дефиниция на понятието „масив за ползване” е дадена в § 2ж ДР на ЗСПЗЗ, съгласно 

която разпоредба масив за ползване е непрекъснатата земеделска площ, ограничена от съществуващи 

на терена трайни елементи, съгласно картата на възстановената собственост или кадастралната карта, 

и/или цифровата орто фото карта, с еднакъв начин на трайно ползване. При необходимост се взема 

предвид актуалният начин на трайно ползване от цифровата орто фото карта. 

  

 І. Прилагане на чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ: 

 

 „Чл. 37б. (1) Всеки собственик подава в общинската служба по местонахождение на имота 

декларация по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на 

земите. Декларацията подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици. Ползвателите на 

земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите да 

наем, аренда или съвместна обработка на земята. При представяне на два и повече невписани в 

службата по вписване договори регистрация се извършва на договора, посочен в подадената от 

собственика декларация. Ако собственикът не е подал декларация, общинската служба по земеделие 

уведомява страните по договорите. Общинската служба по земеделие води регистър на собствениците 

и ползвателите на земеделски земи и предоставя информация за тях на ползвателите, участващи в 

споразумението по чл. 37в с цел насърчаване на уедреното ползване и създаване на масиви. 

 (2) Декларацията по ал. 1 се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник и важи за 

следващата стопанска година. 

 (3) В срока по ал. 2 ползвателите могат да подават в общинската служба по земеделие 

заявление за участие в споразумение по чл. 37в с приложен към заявлението опис на имоти за участие 

в масиви за ползване, съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори и/или 

документи за собственост. Към заявлението ползвателите прилагат декларация, че не са свързани лица 

по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 6 и по 

чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 за предходните стопански години.” 

 

 1. Декларация по чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 69 от ППЗСПЗЗ се подава от собственици 

на земеделски земи. 

 

 „Чл. 69. (1) Собствениците на земеделски земи декларират в общинската служба по земеделие 

по местонахождението на имотите формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от 
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имотите. В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви 

за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията. 

 (2) Декларацията по ал. 1 се подава за една стопанска година по образец, утвърден от 

министъра на земеделието и храните. 

 (3) Декларацията се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник и важи за 

следващата стопанска година. 

 (4) Срокът не се смята пропуснат, ако преди изтичането му декларацията е подадена по пощата 

или до некомпетентен орган, който е длъжен служебно да я препрати на съответната общинска служба 

по земеделие. 

 (5) Всеки от съсобствениците може да подаде дакларацията по ал.1. Декларацията ползва 

всички съсобственици.” 

 

Общинските служби по земеделие трябва да използват всички възможни средства, за да 

уведомят собствениците, особено тези, които обработотват лично земите си, респективно ги заявяват 

за подпомагане, че ако не подадат декларации, то имотите ще бъдат включени в споразумението като 

имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, т.нар. „бели петна”. В този смисъл, ако собственик на имот е 

подал декларация в ОСЗ, в която е посочил, че ще обаботва сам имота си или изрично е посочил, че не 

желае имотът му да бъде включен в споразумение, респ. служебно разпределен, то този имот не се 

включва в масивите за ползване, т.е. не се разпределя като т.нар. „бяло петно” и не се посочва в 

споразумението. 

 

2. Заявление по чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 70 от ППЗСПЗЗ се подава от ползватели на 

земеделски земи. 

 

„Чл. 70. (1) Ползвателите на земеделски земи могат да подават в общинската служба по 

земеделие по местонахождение на имотите заявление за участие в споразумение за ползване по чл. 37в 

ЗСПЗЗ. В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в 

общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят 

желае да участва в масиви за ползване по споразумение. 

(2) Заявлението по ал. 1 се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник по образец, 

утвърден от министъра на земеделието и храните, и важи за следващата стопанска година. 

(3) Заявлението по ал. 1 се представя и на магнитен носител при възможност.” 

 

 Съгласно чл. 37б, ал. 3 ЗСПЗЗ към заявлението ползвателите прилагат декларация, че не са 

свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си по чл. 

34, ал. 6 и по чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 за предходните стопански години. 

 

 При поет ангажимент по мярка „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007-2013 г., към заявлението следва ползвателите да ангажират 

доказателства в тази насока. 

 

 При подаване на заявление по чл. 70 ППЗСПЗЗ, ползвателите заявили желание да участвет  в 

масивите за ползване, следва да представят копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 

1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. 

 

 Всеки ползвател в срок до 31 юли е длъжен да представи копие от договорите за 

ползваните от него имоти, с цел определяне на изходните данни и материали за създаване на 

масивите за ползване за следващата стопанска година. 

 

Общи указания за попълване на декларацията/заявлението: 

 

1. Декларацията/заявлението се подават до общинската служба по земеделие /ОСЗ/ по 

местонахождение на имотите. 

2. Декларацията /заявлението се подават за една стопанска година – времето от 1 октомври на 

текущата година до 1 октомври на следващата година, съгласно § 2, т. 3 от ДР на Закона за арендата в 

земеделиено. 

3. ОСЗ попълва входящ номер и дата на декларацията/заявлението и на всяка страница от 

приложението, веднага при постъпването. 
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4. Срокът за подаване на декларацията е 31 юли на всяка календарна година, съгласно чл. 37б, ал. 2 

ЗСПЗЗ и чл. 69, ал. 3 и чл. 70, ал. 2 ППЗСПЗЗ. 

5. Декларацията/заявлението се подават лично, чрез пълномощник или по пощата. 

6. При промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина на трайно ползване 

собствениците подават нова декларация/заявление, съгласно чл. 71, ал. 1 ППЗСПЗЗ. Новите 

обстоятелства се вземат предвид при опредляне масивите за ползване за следващата стопанска година, 

освен в случаите, когато декларацията/заявлението са представени в срока по чл. 72, ал. 5 ППЗСПЗЗ 

/до 15 август/. Неподаването на нова декларация/заявление, съгласно чл. 71, ал. 1 ППЗСПЗЗ се счита 

за липса на промяна в първоначално декларираните обстоятелства. 

  

 Елекронният вид на декларация по чл. 69, заявление по чл. 70 ППЗСПЗЗ и изготвено 

споразумение по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ, както й указания за попълването им могат да се намерят на 

интернет страницата на http://www.imko3.dir.bg/. 

 

 Преди подаването на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ е необходимо 

земеделските стопани да регистрират правното основание за имотите включени в тях в ОСЗ.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители правното 

основание за ползване на земеделските земи се доказва с: 

- нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с 

които се придобива правото на собственост върху земеделските земи, или решения по чл. 

37е, ал. 4 от ЗСПЗЗ; 

- договори за аренда, за наем или за лизинг на земеделски земи; 

- договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване; 

- заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 или 12 от ЗСПЗЗ; 

- заповеди на министъра на земеделието и храните или на кметовете по чл. 37в, ал. 10 от 

ЗСПЗЗ; 

- съдебни решения, които заместват актовете по т. 1; 

- разрешителни за паша по чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии с включени в тях 

кадасрални номера или номера по КВС на ползваните имоти; 

- актове на министъра на земеделието и храните по чл.24б, ал. 1 от ЗСПЗЗ за безвъзмездно 

предоставяне на земи от държавния поземлен фонд на организациите и ведомствата по чл. 

24, ал. 2 и 3, необходими за тяхната дейност. 

 

 3. Регистриране на договорите за ползване на земеделски земи от ОСЗ. 

 

Задължението на общинските служби по земеделие да регистрират представени договори за 

наем, аренда и съвместна обработка на земята е регламентирано в разпоредбата на чл. 37 б, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ и чл. 3, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието. 

 

В случай, че за един имот са регистрирани повече от един вписан договор, за правно основание 

се приема договора с по-ранна дата на вписване. 

  

При представянето за регистрация в ОСЗ на едногодишен договор за ползване е необходимо да 

се извърши следната проверка: дали договорът е подписан от страните, описани ли са в договора 

конкретните имоти, както и тяхното актуално състояние и др. Ако лицето посочено като собственик 

на имота в договора не е отразено в базата данни, съхранявана в ОСЗ, то е необходимо да се представи 

и удостоверение за наследници или пълномощно. Задължително да се спазва разпорадбата на чл. 37б, 

ал. 1, изр. 4 от ЗСПЗЗ - при представяне на два и повече невписани в службата по вписване договори 

регистрация се извършва на договора, посочен в подадената от собственика декларация, в случай че 

такава не е подадена – този имот не се включва в изходните данни и материали за създаване на масиви 

за ползване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ІІ. Роля и задача на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ: 

 

„Чл. 37в. (1) Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между 

собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумение се ръководи от комисия за всяко 

землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областна дирекция 

„Земеделие” в срок да 5 август на съответната година. В състава на комисията се включват: кметът на 
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населеното място, съответно кметския наместник или оправомощени от тях  длъжностни лица, 

представител на общинската служба по земеделие и представител на областна диракция „Земеделие”. 

При изготвянето на проекта на разпределение в работата на комисията участват и собствениците и/или 

ползвателите на земеделските имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие 

в процедура за създаване на масиви за ползване.” 

 

Комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- ръководи сключването на споразумение за ползването на масивите; 

- съставя проект за служебно разпределение на ползването на земите по масиви; 

- може да извършва служебно справки и проверки, включително и на място, във връзка  

изпълнението на функциите й; 

- заседанията на комисията се свикват по инициатива на нейния председател; 

- заседанията са публични и на тях могат да присъстват представители на собствениците и 

на ползвателите и други заинтересувани лица; 

- от заседанията на комисията се изготвя протокол; 

- комисията изготвя доклад до директора на областната дирекция „Земеделие”, който 

съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данни за 

земита по ал. 3, т. 2, за техните собственици и дължимото рентно плащне; 

 

Комисията от една страна е помощен орган за законосъобразното сключване на доброволното 

споразумение, а от друга има основна роля при изготвяне на служебно разпределение. Комисията има 

за задача да получи и да провери пълнотата и качеството на изходните данни и материали, да 

предостави на участниците в споразумението необходимите карти и регистри, да уведоми всички 

заинтересувани лица и да им съдейства с експертна помощ. Да приеме изготвения проект на 

доброволно споразумение, да извърши обстоен преглед относно неговата законосъобразност и да 

изготви доклад до директора на областната дирекция „Земеделие”. При служебно разпределение – да 

изготви проект на разпределение. Комисията извършва проверка и по отношение на правата на 

ползвателите за включвенето им в споразумение или разпределение, съгласно чл. 37в, ал. 2 – 

ползватели, за които са налице данни за задълженията по ал. 7 /неизплатени „бели петна”/ или по чл. 

34 не могат да участват в споразумението. 

 

Общинската служба по земеделие оказва активно съдействие на участниците в 

споразумението като изготвя предварителен регистър на имотите въз основа на: 

- декларациите по чл. 69 и заявленията по чл 70; 

- регистъра на земеделските производители, включително входящия дневник и копия на 

заверените анкетни карти с анкетни формуляри съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани; 

- документи удостоверяващи плащането на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, изискани 

служено от съответната община или областна дирекция „Земеделие”; 

- декларации по чл. 37б, ал. 3 ЗСПЗЗ от ползвателите, че не са свързани лица по смисъла на 

Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 6 и по чл. 

37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 за предходните стопански години; 

- други данни, които са й служебно известни; 

Предварителният регистър се изготва до 1 август и съдържа данни за номерата на имотите по 

картата на възстановената собстеност /кадастралната карта/, площа, категорията, начина на трайно 

ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации и 

заявления за участие в споразумение, както и имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ /бели петна/. 

Общинската служба по земеделие публикува обява за изготвените предварителни регистри в 

кметството и сградата на общинската служба по земеделие. Обявата се публикува и на интернет 

страницита на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие”. Промени в 

предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна на 

декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива 

на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересуаните лица. 

До 15 август общинската служба по земеделие предоставя предварителния регистър и картата 

на границите на масивите заедно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 на председателя на 

комисията, включително и в цифров вид. 

В срок до 20 август комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ определя територията, в която се 

създават масивите за ползване по реда на § 2ж от ДР на ЗСПЗЗ, като се включват имотите по чл. 37в, 



2300, гр. Перник, Синдикален дом, ет 8, тел. 076/603-481, факс  076/603-229 

e-mail: odzgpernik@mail.bg 

 

ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ /белите петна/ и се изключват имотите, за които собствениците и ползвателите са 

декларирали, съответно заявили, несъгласие за включване в масиви. Определят се границите на 

масивите за ползване върху копие от картата на възстановената собственост /кадастралната карта/ и се 

изготвя карта на масивите за ползване и регистър, който съдържа данни за имотите, заявени за участие 

в споразумението, за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ и за попадащите в границите на масивите 

пътища и напоителни канали, които не функционират. 

 

ІІІ. Доброволно споразумение по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ: 

 

 „Чл. 37в. (2) Споразумението се сключва по образец, утвърден от министъра на земеделието и 

храните, и съдържа данни за комисията, участниците, разпределените им имоти или части от имоти, 

включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 /бели петна/, и дължимото за тях рентно плащане. 

Неразделна част от споразумението е картата на разпределение на масивите за ползване. 

Споразумението и картата се подписват от участниците и се предоставят на председателя на 

комисията по ал. 1. В споразумението участват ползватели, които са изпратили задълженията си 

по ал. 7 и по чл. 34 за земите по ал. 3, т. 2 за предходните стопански години. Споразумението се 

сключва и актуализара вскяка година до 30 август за следващата стопанска година по смисъла 

на § 2, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието. В него не могат да се 

включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници. Споразумението влиза в сила, 

при условие че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в 

съответното землище.” 

 

 Споразумение за определяне на масиви за ползане се сключва между собственици и/или 

ползавтели на земеделски имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие в 

процедурата за създаване на масиви за ползване, с оглед подадените декларации по чл. 69 от 

ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППСЗПЗЗ. 

 

 Споразумението за ползване по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ отразява съгласието на собствениците 

и/или ползватели на земеделски земи за оформяне на масиви с определен начин на трайно ползване 

/при изготвянето на споразумение/разпределение на масиви за ползване се изготвят различни проекти, 

както за обработваемата земя-ОЗ, така и за пасища, мери и ливади-ПМЛ/. 

  

Земеделски земи, включени в масиви за ползване и одобрени за подпомагане по мярка 

„Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 

година, се разпределят без промяна на местоположението на лицата, одобрени по мярката, в случаите, 

когато са представили по реда на чл. 37б за участие в процедурата имоти с площ, по-голяма или равна 

на площта, одобрена за подпомагане по мярката и собствениците и ползвателите, чиито имоти са 

предоставени на одобрените по мярката лица, са заявили желанието си да участват в процедурата за 

създаване на масиви за ползване по реда на чл. 37в със същите имоти. 

 

Споразумението обхваща общата площ на масивите за ползване, определени съгласно § 2ж от 

ДР на ЗСПЗЗ, или две трети от нея.          

 

Изготвеното между ползвателите доброволно споразумение, ведно с картата на масивите 

за ползване, се представят подписани на комисията по чл. 37в, ал. 1, същата: 

- проверява дали споразумението е изготвено по утвърдения образец; 

- проверява дали са включени всички заинтересувани лица, съгласно данните от регистъра, 

предоставен в началото на процедурата, както и дали те са подписали споразумението и 

картата на масивите за ползаване; 

- проверява има ли включени лица, които не са представили правно основание за ползваните 

имоти или такива с неизплатени задължения; 

- проверява правилно ли е попълнено приложението към споразумението с опис на имотите, 

включени в ползването на всеки участник; 

- проверява разпределени ли са всички имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ /бели петна/, 

попадащи в територията на споразумението; 

- изготвя доклад до директора на областната дирекция „Земеделие” за резултатите от 

работата и препоръчва издаването на заповед за утвърждаване на споразумението. В 
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случай, че установи нередовности, уведомява участниците и дава приемлив срок за 

отстраняването им; 

- ако тези нередовности не се отстранят, то комисията подробно ги описва в доклада; 

 

ІV. Служебно разпределение по чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ: 

 

 „Чл. 37в. (3) Когато между ползвателите не се постигне споразумение при условията на ал. 1, 

както и за земите, които споразумението не обхваща, комисията съставя проект за разпределение на 

ползването на земите по масиви до 15 септември на съответната година по следния ред: 

1. правото на ползване се предоставя на ползвателя с най-голям дял собствена и/или арендавана/наета 

земеделска земя в масива; 

2. площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от 

собствениците им по чл. 37б, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и 

съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в 

съответното землище.” 

 

 Ако не се постигне доброволно споразумение задължително се изготвя служебно 

разпределение. 

 Извършва се от комисията, при същите изходни данни, като настаняването на ползвателите по 

отделните масиви се извършва в зависимост от местонахождението на преобладаващото им ползване. 

   

 Служебно разпределение на 1/3 от площта: 

 Комисията /и общинската служба по земеделие/ трябва да изяснят на участниците в 

споразумението, че в случаите когато се пристъпва към частично служебно разпределение, то се 

извършва по описаните в закона правила, т.е. всеки служебно разпределен участник се настанява там, 

където преимуществено се намират имотите, които ползва с правно основание. Това практически води 

до промяна в постигнатото доброволно споразумение за останалата площ от 2/3. В случая 

доброволното споразумение не трябва да засяга площите, в които по служебен ред ще се настаняват 

ползвателите от служебното разпределение. Имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 /белите петна/ на тези 

ползватели задължително се изчисляват пропорционално на регистрираното им ползване. 

 

  V. Доклад на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ: 

 

 Комисията изготвя доклад до директора на областната дирекция „Земеделие”, който съдържа 

сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данни за земите по чл. 37в, ал. 3, 

т. 2, за техните собственици и дължимото рентно плащане. 

 В случаите, когато е постигнато споразумение за общата площ на масивите в съответното 

землище или за две трети от нея, комисията посочва в доклада включени ли са в споразумението 

всички заинтересувани лица по данните от декларациите по чл. 69 и от заявленията по чл. 70, 

определени ли са в партидите на ползвателите по споразумението имотите по чл. 37б, ал. 3, т. 2 

ЗСПЗЗ, които се ползват без правно основание, както и спазени ли са уславията и редът на същия 

закон за разпределение на масивите за ползване. 

 Комисията изготвя и прилага към доклада проект за служебно разпределение на масивите за 

полване в следните случаи: 

- когато не се постигне споразумение или постигнатото споразумение е за площ, по-малка от 

две трети от общата площ на масивите в землището; 

- за остатъка от масивите за ползване в землището, когато споразумението е сключено при 

условията на чл. 37в, ал. 2, изречение седмо от ЗСПЗЗ; 

- когато споразумението не обхваща имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ и полските 

пътища, включени в масивите за ползване; 

 

VІ. Заповед на директора по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ: 

 

 „Чл. 37в. (4) Комисията изготвя доклад до директора на областна дирекция „Земеделие”, който 

съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данни за земите по ал. 

3, т. 2, за техните собственици и дължимото рентно плащане, въз основа на който директорът на 

областна дирекция „Земеделие” издава заповед за разпределение на масивите в землището в 

срок до 1 октомври на съответната година. В заповедта се включват и проектираните в плана за 
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земеразделяне полски пътища и отразени в плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и 

възстановими стари реални граници и в картата възстановената собственост напоителни канали, които 

не функционират, попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател.” 

 

 Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се 

публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие” в 

срок до 10 октомври, заедно с окончателния регистър и картата на ползването. 

 Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцусуалния кодекс, като 

обжалването на заповедта не спира изпълнението й. 

 Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 

2 ЗСПЗЗ /бели петна/, внася по сметка в съответната областна дирекция „Земеделие” сума в размер на 

средногодишното рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта. 

Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция „Земеделие” в 10-годишен срок. За 

ползватели, които не са изплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ /бели петна/ 

съгласно заповедта, се прилага чл. 34, ал. 6 по искане на директора на областната дирекция 

„Земеделие”, отправено до кмета на общината. Не се допуска участие в споразумение и предоставяне 

на право на ползване на масиви и на лице – свързано лице по смисъла на Търговския закон с лице 

незаплатило задълженията си по чл. 37в, ал. 7 ЗСПЗЗ. 

 Когато в срок до 1 октомври директорът на областната дирекция „Земеделие” не издаде 

заповед по реда на чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ, всяко заинтересувано лице може да поиска издаването й от 

министъра на земеделието и храните. Министърът на земеделието и храните или оправомощено от 

него лице издава заповедта в едномесечен срок от поискването й. 

 

VІІ. Предоставяне на имотите – полски пътища по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ: 

 

 „ Чл. 37в. (16) Директорът на областната дирекция „Земеделие” отправя искане до кмета на 

общината за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в 

размер на средното рентно плащане за землището. Кметът се произнася след решение на общинския 

съвет. Когато в едномесечен срок от искането общинския съвет не е взел решение, директорът 

определя в заповедта по ал. 4 цена на имотите в размер на средногодишното рентно плащане за 

землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в 

едномесечен срок от издаването й.” 

 

 Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, 

декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.  

 

 

 

 

АННА ЦВЕТКОВА   

Директор на ОД “Земеделие”- Перник 

 
 


