РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на зомsделхето х tраните
Областна дхрекция "ЗемеделЕе'' ШУМЕН

РД

зАIIовЕд

245 / 19.10.2015 г.
гр. Шумев
На осltование чл.З, м.4 от УсФойствекиrt правиляик на Обласгнrге дирекции
брой 7 от 26.01.20l0 г., изм. и доп. ДВ, бр.2l от 13.03.2012 r,,, и във връзка
,,Земеделие"
с чл.37в, ал.4 от Заt{оЕа за собствевосТта и ползуванетО на земеделските земи, като взех
предвид доклада на комисията, пазначем със Заповед М РД 27-1З5101.07.2015 г. и
сключеЕото споразумеt{ие за полз&ше на масиви в землището Еs с. Кьолмеrr, общвпа
Върбпца, ЕКАТТЕ 41054 за стопаясхата 2015 / 20l б г.
.ПЁ
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-

lP

ЕАРЕЖДА

I. Утвърждавам

М:

разпределениЕ10 на масивипе за ползване в землището на с.
Кьолмев, общипа върбЕца сьгласно подписаяOто между собФвеницrfге !4/или
ползвателите споразумепие за сшдаване на масиви за ползване за стопанската 2015 г.
част от насmящата заповед.

20 l б г., които са нер€Lзделва

-

[l. Собсгвениците rrlили ползвателите на земеделски з€ми, които желаят да се

ползмт от Заповедга в чalстта за рlцlпределението на земеделскrгге земи ло чл.37в, ал.3, т.2
от 3СIВЗ, за Kot{To пяма сключени договори за ваем или аренда и пе оа декларираЕи от
собсгвевицlfrЁ п/или ползваrcли са длъжни дв вяесат по сметка за чужди средства на
областяа дrрекция
Шумен сJд{а в размер на средflото годишпо реrlгво
'земеделие"
плащане яа декар за землището в срок до три месеlц m rryбликуваве }lа заповедm какго
следва:
IBAN; BG 48 UNCR 7000 З]19 7103 28, Упв Кредвт Булбапк _ филид,' Ш}аtеп

BIC: IJNCRBGýF

Средна рентяа вноска за НТП

lll. При невнасяпе

- нивд l9.00 /девегнддесgг лева/ lTB, на декар.
на дr,лжrIмIлте суми в определекия срок по т. II за земеделскrтrе

земи, бработвани без празЕо основание, ползвателит€ пм пямат право да ru ползват и
земшге подrcжат на rllземване по реда на чл.34, ал.6, м.8 от ЗСПЗЗ.
Iv. въвод за ползвrцlе на масив или негови части се извършва по искане на
собgгвеяиците и/или ползвател!rте от общивската сл}rкба .,земеделие'' въз освова ва
настоящата заповед след прибиране на реколтаm и заплащане на дьjDкимmе суми в
олределевия срок.
Насl)ящаm Заповед следва да се обяви в кметство с. Къолмеrr, в сrрадата на
ОС'Земедеrие" Върбича и се публикува на иIfiерlJет стравицлте на общияа Върбиtв и яа
О.Щ,,3емеделие" Шрrен.
На основание чл,З7в, ал.5 от ЗСПЗ3 Заповедга може да се обжалва по реда ва
Админлстsтивло процесуални' кодекс. Съгласно чл.З?в, ал.6 от ЗСПЗЗ обжалваяего яе
спира изгьлвепи9то й.
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