
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MttHиcTepcTBo на зомедолхето и храните
Областна ди рекция "3емедепие" ШУМЕН

зАIIовЕд
NеР[, 27 - 225 t 12.10.2015 г.

гр. ШумеЕ
На оспование чл.З, аJI.4 от УсгройственlUl правйлIJик Еа Облаqгнmе дирекtии

,,Земеделие" ДВ брой 7 от 26.01.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр.2l от 13.03.2012 г., и във връзка
с чл.З7в, ал. 4 от Закоt а за собqlвецостпl и ползуваяето на земеделскйте земи, като взех
предвид докJIада на комисиятаt н.вначеgа със Заповед N9 РД 27_135/0L07.20I5 г. и
скJIючеяото споразумение за ползване на масиви в землищЕто lra с, Ьrryрово, общrЕа
Върбяц., ЕКАТТЕ 05075 за стопмската 20l5 / 20l б г.

НАРЕЖДАМ;
l. Утвърлцавам разпределението на масивите за ползвalце в землището Еа с.

Божурово, общияа Върбица съгласяо подписаното меlцу собствевицrтге и/или
ползвателите спорltзумеrrие за създаване яа масиви за ползван€ за стопанската 2015 a. -
20 l б г., които са неразлелна част от вастоящаm заловед.

lI. Собgгвениците t/или поlввателите нs земедслски земи, Kottю желаят да се
ползват от Заповедm в чatстта за рaвпределеЕието на земеделските земи по чл.З?в, ал.3, т,2
от ЗСПЗ, за които няма сключеяи договори за наем или аренда и це са дек]lарирани от
собствекицгге и/или ползватели са длъжни да внесат по смсгка за чуя{ди средства Еа
обласIва дирешlия ,Jем€д€лие" Шумея сума в размер на средвото годишlrо рентцо
плацаЕе на декар за землището в срок до трй Mecetrl от публикуване на заловедта какго
следва:

IBAI\[: ВG 48 UNсR 7000 33t9 7103 28, Уяи Кредrrт Булбавк - филиал Шlмеп
BIC: [INCRBGýF
Средна ревтна вноска за НТП - нива 26.4б /двадесЕг и шест ле9а и четиридесет и

шесг сютипки/ лв. на декар.
lll. При невнасяне на дълrо{мите суми в определе!rия срок по т. [l за земеделските

земи, обработмии без правtrо оспование, ползвателите им яямат право да ги ползват и
земите подIежат на и!земмне по реда на чл.З4, ал.б, ал.8 от ЗСПЗЗ.

Iv. Въвод за по]вване яа масrв или веговя части се извършм ло искllJе на
собств€ницmе и/или ползвателите от общинската сл}жба ,Jемеделие" вьз осяова на
настоящата заповед след прибиране яа реколпlта и заплащане на дъ]lжимите су.]чlи в
определения срок.

Настоящаm Заповед следва да се обяви в кметство с. Божурово, в сФадата на
ОС,,Земеделие" Върбица и се публикува на интернет сцlацпците на община Върбица и flа
ОД ,,Земеделие" Шумен.

На осlrоваtтие чл.37в, sл.5 от ЗСПЗЗ ЗаповеJrа мол(е да се обжалва по реда на
Адмияистративно процесуалЕшl кодекс. Съгласяо чл.З7в, ал.6 от ЗСПЗЗ обжsлването не
спира изпълнелисю й.

rр,Шумен 9700,6ул
ё_m ail:

, 'славянски" м 17, тел 054/ 877106, 800t15
odz9_ýhUmen@mzh-govelлбent.bg

" Шумен

/


