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З А П О В Е Д 

 
№ПО-09-1049-8 

гр. Пловдив,02.02.2023г. 

 

 
     На основание чл.99, ал.1, т.2 и чл.100 от Административнопроцесуалния кодекс, 
чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с постъпило становище с вх.№ПО-09-1049-
6/18.01.2023г. от г-жа Гълъбина Генчева-началник на Общинска служба по земеделие-
Калояново и споразумение вх.№ПО-09-1049-5/17.01.2023г., подписано от участниците 
и представения доклад с вх.№ПО-09-1049-7/18.01.2023г. от комисията, определена със 
Заповед №ПО-09-864-7/03.08.2022г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“-
Пловдив 
 

ИЗМЕНЯМ: 
 

    Моя Заповед №ПО-09-1281-9/28.09.2022г. за определяне на масивите за ползване 
на земеделски земи за землището на с. Ръжево Конаре, община Калояново, област 
Пловдив за стопанската 2022/2023 година, в частта на Приложение №1-опис на 
разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти, неразделна част от 
цитираната заповед, както следва: 

1. В Приложение №1, неразделна част от Заповед № ПО-09-1281-9/28.09.2022г. на  
Директора на Областна дирекция „Земеделие“-Пловдив, в частта по отношение на 
ползвателя Живко Здравков, се правят следните изменения: 

 Изключват се следните поземлени имоти от масив за ползване №296 от 
споразумението с идентификатори 63567.281.19, 63567.281.22, 63567.281.21, 
63567.281.18, 63567.281.50, 63567.281.15, 63567.281.14, 63567.281.51, 63567.281.17, 
63567.281.16, 63567.281.48 и 63567.281.13 с обща площ от 193,091 дка по КККР на 
землище с. Ръжево Конаре, община Калояново представляващи правно основание на 
лицето, което се прехвърля на ползвателя ЗК „Ръжево Конаре“. 

 Включват се следните поземлени имоти от масив за ползване №330 от 
споразумението с идентификатори 63567.323.14/с площ от 21,501 дка/, 
63567.323.12, 63567.323.7, 63567.323.11, 63567.323.10, 63567.323.45,  63567.323.30, 
63567.323.34, 63567.323.33, 63567.323.31, 63567.323.32, 63567.323.97, 63567.323.96, 
63567.323.44, 63567.323.56, 63567.323.78, 63567.323.77, 63567.323.63, 63567.323.64, 
63567.323.62, 63567.323.85, 63567.323.84, 63567.323.91, 63567.323.90, 63567.323.89, 
63567.323.88 и 63567.323.87 с обща площ от 258,267 дка по КККР на землище с. 
Ръжево Конаре, община Калояново представляващи правно основание на ЗК „Ръжево 
Конаре“, което се прехвърля на ползвателя. 

 в под колона „Площ дка“ на III колона „Имот с регистрирано правно основание“, 
в ред „Общо за ползвателя/дка/“ от 420,547 дка се изменя на 485,723 дка. 
      2. В Приложение №1, неразделна част от Заповед № ПО-09-1281-9/28.09.2022г. на  
Директора на Областна дирекция „Земеделие“-Пловдив, в частта по отношение на 
ползвателя ЗК „Ръжево Конаре“, се правят следните изменения: 

 Изключват се следните поземлени имоти от масив за ползване №330 от 
споразумението с идентификатори63567.323.14/с площ от 21,501 дка/, 63567.323.12, 
63567.323.7, 63567.323.11, 63567.323.10, 63567.323.45,  63567.323.30, 63567.323.34, 
63567.323.33, 63567.323.31, 63567.323.32, 63567.323.97, 63567.323.96, 63567.323.44, 
63567.323.56, 63567.323.78, 63567.323.77, 63567.323.63, 63567.323.64, 63567.323.62, 



63567.323.85, 63567.323.84, 63567.323.91, 63567.323.90, 63567.323.89, 63567.323.88 
и 63567.323.87 с обща площ от 258,267 дка по КККР на землища с. Ръжево Конаре, 
община Калояново представляващи правно основание на ЗК „Ръжево Конаре“, което се 
прехвърля на ползвателя Живко Здравков. 

 Включват се следните поземлени имоти от масив за ползване №296 от 
споразумението с идентификатори 63567.281.19, 63567.281.22, 63567.281.21, 
63567.281.18, 63567.281.50, 63567.281.15, 63567.281.14, 63567.281.51, 63567.281.17, 
63567.281.16, 63567.281.48 и 63567.281.13 с обща площ от 193,091 дка по КККР на 
землище с. Ръжево Конаре, община Калояново представляващи правно основание на 
Живко Здравков, което се прехвърля на ползвателя ЗК „Ръжево Конаре“. 

 в под колона „Площ дка“ на III колона „Имот с регистрирано правно основание“, 
в ред „Общо за ползвателя/дка/“ от 4443,997 дка се изменя на 4378,818 дка. 
 
      Мотиви: Изменението се налага поради, постъпило в ОД „Земеделие“-Пловдив 
становище с вх.№П0-09-1049-6/18.01.2023г. от г-жа Гълъбина Генчева-началник на 
Общинска служба по земеделие-Калояново и постъпили в ОСЗ-Калояново, заявления с 
вх.№№ПО-09-1049-4/10.01.2023г. от председателя на ЗК „Ръжево Конаре“ и ПО-09-
1049-3/10.01.2023г. от Живко Здравков. 
     
    В останалата си част Заповед №ПО-09-1281-9/28.09.2022г. на Директора на 
Областна дирекция „Земеделие“-Пловдив и Приложение №1-опис на разпределените 
масиви за ползване и включените в тях имоти, неразделна част от цитираната заповед, 
остават непроменени. 
 
    Настоящата заповед и Приложени №1 са неразделна част от Заповед №ПО-09-1281-
9/28.09.2022г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“–Пловдив и 
Приложение №1-опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях 
имоти. 
    
    Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед в едно с Приложение №1-опис 
на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти, неразделна част от 
заповедта, да се съобщи на заинтересованите лица чрез обявяването ѝ в кметство с. 
Ръжево Конаре, в сградата на Общинска служба по земеделие–Калояново и да се 
публикува на интернет страницата на Община Калояново и на Областна дирекция 
„Земеделие“-Пловдив. 
 
    Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Татяна Богоева-главен директор 
ГД „АР“ при Областна дирекция „Земеделие“-Пловдив. 
     
    Заповедта подлежи на обжалване пред Районен съд - Пловдив по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщението й. 

 
Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. 

 
 
 
 
 
 

 
Ангел Личев (Директор) 
02.02.2023г. 14:14ч. 
ОДЗ-Пловдив 
 
 
Електронният подпис се намира в отделен файл с название signature.txt.p7s 


