РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
министерство на земеделието, храните и горите
0бластна ди рекция ''Земеделие'' ШУМЕН
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гр. ШумеЕ
На освование пr.3, а.т.4 от Устройствения правилЕик па Обласrните дирскции
,.Земеделие" ДВ брй 7 от 26.01.2010 г.. изм. .ЩВ. бр.'75 o"t 2'| Септемврп 20lб г., sл.75ц
ал.l, T.l, във вр. с ч,1.72в, alr.2, от Правилпика за прилалане Еа з:tкона за собствеЕостта и
ползваЕето ца земеделскmе земи (ППЗСП3З), .rл.37в, ал. 4 от Закона за собствеяостта и
полз&шето на земеделските земи (ЗСПЗЗ), вьв в!rъзка с ,Щоклад на Комисията ЕазflачеЕа
със Заповед N9 РД 07- 17106.08.2019r. Еа директора на ОД,.Земеделие'. Ш),мец, какго и
предст.веЕо скrпочено доброволяо спораз}аrеIlие вх. Nа РД-07-17-6 D6.09.2019r. за
земJrищеIо Еа с. Методиевq ЕкдттЕ 47915, общпЕа Върбпца, за стопаtIската
20'l9l2020r .

Н А Р f, Ж.Щ А М:
I. Утвърrцаsам разпределеI!ието на мzюивите за ползване в землището Еа с,
методиево, общияа Върбица, съгласно подписаното межд/ собствеяиците и/и,ти

ползвателите спорЕLзумение за създаване Еа масиви за ползваflе за стопаrrската 2019r.
2020г. описът на масивите и имотите по ползватели е представен в Приложевието, което е
неразде,пqа част

от

зzlповедта.

[L Собствениците и/цпи поrввателите Еа земеделски земи, кои,l.о желмт да се
ползаат от Заповедта в частта за разпрсделеlrието на земеделските зсми по чл.37в, аIr.з. т.2
от ЗСПЗЗ, за които няма скJIючени договори за наем или арецда и Ее са докларираЕи от
собствениците п/цrи ползмтели са д2IIъжни да вЕесат по c]rreтKa за tryжди средства Еа
Ш}шен c}ara в размер на средното годишЕо рсятяо
'земеделие"
плацalне на декар за землицето в срок до три месеца от rryб,lмкlъане ва заповедта както
следва:
IBAII: ВG 48 UNCR 7000 3319 7l0З 28, Упц Кредпг Булбапк _ фплпал Шумея
областна дирекция

BIC: UNCRBGSF
Средяа реЕтца вЕоска

за НТП rтива 20,25 /двадесет лева и лвiцесет и пет
стотицки/ лв. Еа декар.
II[. за ползвателитеl които Ее са з шатцли сумите за лолзвмите земи по.ц. 37в.
ал. З, т. 2 от ЗСПЗЗ, се прилага чл. 34, ал. б ЗСПЗЗ.

-

Iv. Въвод за ползвме на масив или яегови части се извършм цо

искаЕе на
собqIвеЕиците и/или ползмтелите от обцrнската сл}жба ,,Земедеrше'' въз оспова ва
настоящата заловед след прибираЕе яа рекоmата и заплащаflе на дьлжимите суми в
опрделения срок.
заповодта ведцо с окоЕ!Iателния регистър и карта па разпределението яа
ползвllпето по масиви да се обви в кметството ва с. Методиево, в сградата па
ОС,.Земеделие" Върбица и се публикlва на иЕтернет стрмиrште ва общиrrа Върбица и на
О,Щ,,Земеделие" Шрлен.

rр,Шумен 9700, бул,'Славянски'м 17. тел. о54/ 877l06,80о415.
e-mail: odzg_ýhumen@m:h.Eovelnment,bg

Настояшата заповед може да бъде обжмваца по реда Еа А.щrивистративноне спира
процесуалния кодекс - в l4-дreBeн срок от обявяването, като обжалваяето
изпъ,Iшеllието и,

"вярно ilЕлЕктроннс

Ь.|>ъ75:",l
Димцтьр Въфмов (Дирекгор)

ПОДПИСАНИЯ

ОРИГИНАj':'

22.11.2019г. l1:38ч.

ОДЗ-Шумеtt

ЕлеrороIпиЕ подпис се

цrшtира в отделен файл с

яазвдше signafure.txt.p7s

rр.Шупён 9700, бул,'Славяiiс(и" М 17, тел,054/ 877106,800415.
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