РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, Iраните и горите
Областна ди рекция "3е м ёделие " ШУМЕН

РД

зАIIовЕд
-

155 / 29.09.2017 г.
гр. Шумец
На основаrrяе чл.3, ал.4 от УстройствеЕия правиIтtlпк ва Областяите дирекщ-lи
,,Земедыме" ДВ брой 7 от 26.01.2010 г., изм. ДВ. бр.75 от 27 СеIгIември 2016г., и във
връзка с чл,З7в, ал. 4 от Закона за собствеЕостm и поmув:rнето tта земеделскIitте земи, като
взех предвид доклада Еа комисшlт4 назначеЕа със Заповед Ne Р!,21-125D8.07.2Ol7 r. и
clоlюченото спораз),I\{ение за ползвaulе Еа масиви в землището на с. Стапяпцп, община
Върбица, ЕКДТТЕ 68847 за стопанската201'7 l 2018 r.
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Н А Р Е Ж { А М:
I. Утвърждавам рaвпределеЕието Еа масивите за ползваве в зсмJlището на с.
Станянци, общиrrа Върбшца съгласво подпис,Еtото между собствениците !a/йIм

ползвателите споразумеЕие за сьздaвме ца масиви за ползваце за стопапската 2017 г,
20l8 г., които са всрitздеlша част от нaютощата заповед.
IL Собствециците и/иJп, по,тзвателrте Еа земеделски земи, които ,iкел,чгт да се
ползват от ЗшIовелIа в частта за разпредел€Itието яа земеделските земи по !ц.37в, ал.З, т.2
от зсПЗЗ, за ко'rто tlяма с&пючеuи договори за Еаем LUIи ареgда и яе са дек],Iарир!lпи от
собствениците и/или ползватели са лIтьжни да вЕесат по сметка за чужди средства rrа
Областна дцрекция ,,Земеделие" Шрлен cpta в размер ва средвото годицшо рентно
плдцаяе Еа декар за землицето в срок до три месеца m публикуване па заповедта както
следва:
IBAN: BG 48 UNCR 7000 3Зr9 710З 28, Упи Кредrлr Булбапк - фплвал Шумеп

BICl UNCRBGSF
Средпа рентна вноска за НТП

- нива 3З,90 /трилесет и ц)и лева и деветдесет
стотrтвки/ лв. ва демр,
III. При IrевIrасяЕе Еа дьлжимите су\{и в определеllия срок по т, Il за земеделсшле
земи, обработваяrr без правпо ocнoвaЕlle, поrlзвате.'тите им Еямат прaво да м по,Iвват и
земите подlежат па изземвrtце по реда па чл.З4, м.6, ал.8 от 3СПЗЗ.
IV. Въвод за ползвапе Еа масив иrlи Еегови части се извьршва по искa!ве яа
собствевиците и/яли подзвате,rите от обцIлrската слrхба ,,Земеделце'' въз осЕова иа
Еастояцlата заповед след прибпрапе аа рекоmата и заплащФIе Еа дьлжrмите сJми в
определеяия срок.
настоящата 3аповед следва да се обяви в кмgгство с. СтаЕянци, в сградата Еа
ОС,,Земеде,т,те" Върбица и се rryбликlва Еа интерЕет стрalниците ва обцина Върбпца и ва
О,Щ,,Земеделие" Шlтлев.
На основаrrие чл.37в, ал.5 от зспзЗ Заповелrа може да се обжмва по рела ва
процесумЕиrl кодекс. Съгласво .r,I.з7в, а,1.6 от зсПзз обжалваrrето не
и.
ов
uрекцtм,, Земеdелuе " Шlплен
гр.Шупен 9700, бул,'Слввя,lсхх'l\Е 17. тsл. о54/ 8771о6, 8о0415,
e_mail: оdzg_sПUmеп@mzП,gочёlпmsпt,Ьо

