РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ
Мпн]{стерство на земеделието и xpaHl.tTe
Областна ди рекция "3емедел пе" ШУlrЕН

зАIIовЕд

JФ

РД 27-281 /03.11.2015 г.

гр. Шумев
На основавйе чл.З, ал,4 от УgФойствеяия правилник на Областнrге дlрекrии
,,Земеделие",Щ брой 7 от 26.01.2010 г,, изм. и доп. ДВ, бр.2l gг l З.OЗ.20l2 л., и във връзка
с чл.З7Е. ал. 4 от Закона за собqтвеЕосtта и полз}ваЕето на земеделските земи, като взех
предвид доклада на комисията, назначеЕа със Заповед N9 Р,Щ 27-135101.07.2015 г. и
ск,люченото споразумевttе за ползване яа масиви в землицето на с. Бяла река, обцинд
Въфrца, ЕКАТТЕ 07692 за стопанската 20 l 5 / 20 l б г.

НАРЕЖДА

М:

l. УтвърNдавам рlвпределеяието яа масивите за ползване в землицето uа с. Бяла
рек4 община Върбиrв съгласяо подписаното между собственицrfге и/или ползватеJгrге
спораз} еЕие за създa!ване на масиви за поJвване за стопанскаm 2015 г. - 2016 г., коlтго са
неразделна част m настоящата заповед.
II. Собсгвеницлrте и/или поlввателите на земеделски земи, които желаят да се
ползмт от Заповедта в частта за разпределението на земеделските земи по чл.З7в, ал.3, т.2
от ЗСПЗЗ, за когго пяма сключени договори за наем или ареЕда и не са дек]rарираяи qг
собФвениците lt/или поrввателя cll длъжни да ввесат по cмeткtr за чркди средства Еа
Облsqrна дирекц.iя
Шумея сума в размер на средЕоm годпцно реrIтно
'Земеделие"
плащане на демр за земrlището в срок до трв м€сеtЕ от rryблйкуваflе ва заповедm касю
следва:

IBAltI; BG 48 UNCR 7000 3319 7103 28, Уви кредит Булбдпк - фплпал Шумев

BIc: UNсRBGýF

Средtrа рrrгва вяоска
cToTпHKl' лв. яа декар.

за НТП - нива

19.89 /девепадессг лева, осемдесет и девет

IIl. При вевнасяве ва дьлкllмит€ суми в определения срок по т. Ш за земеделските
земи, обработмни без правЕо осtlование, ползвателmе им цямат праао да t1,1 ползват и
земите подлежат ва !r,]}земваЕе по реда на чл.34, ал.6, а.л,8 от ЗСПЗЗ.
Iv. Въвод за ползване на масив илll негови qасти се извършва по искане на
собствениците и/gли ползвчгелите от общппскаm сл5оttба ,,Земеделие" въз осяова на
настоящата заповед след прибиране rra реколmm и заплащаtiе tla дълr<имите суми в
определения срок.
Настоящата Заповед следва да се обяви в кмЕтство с. Бяла река, в сФадата ва
ОС,,3емелелие" Върбица и се публикува на пt{тернет страницrге на община Върбица и на
О,Щ,,Земелелие" Шумен.
на основаfrие чл.з7в, ал.5 от зсfЕз заповедrа може да се обх(алва по реда на
Ад\,tинистративно процесуалвия кодекс. Съгласяо чл.З7в, аr.6 от ЗСПЗЗ обжмван9то Ее
спира изпьлвението й.
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