РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделиото и хранrте
0бластна дирекция "3емеделие" ШУМЕН

РД

.l(}

зАIIовЕд
27

- 243 / 19.10.2015 r.

rр. Шумея
На освование чд.3, ал.4 от УсФойсtвенйJI правилt{ик на Облаgmите дирекции
,,земеделие".IВ брой 7 от 26,01.20l0 г., изм. и доп. ДВ, бр.21 qг 13,03.2012 г., и във връзка
с чл.З7в, ал. 4 от Закояа за собсrвепостта и поJцуваflето яа земеделските земи, като взех
предвид доюIада на комлспята, вазяач9на със 3аповед N9 Р.Щ 27-135/01.07.2015 г. и
ск.JIюченоm спораз).l!lеЕие за ползва}lе па масиви в землището на с. Ковево, обцява
ВърбDца, ЕКАТТЕ 38306 за стопанската 20l5 i 20l б г.

НАРЕЖДА

М:

[. Утвърждаsам разпределеЕието Еа масивите за ползаан€ в землищсто на

с.
Конево, общияа Върбrца съгласно подписаяото между собственlrцr{ге Е/или ползвателmе
споразумение за създаване ка масиви за лоrlзвапе за стопанската 20 1 5 г. - 20 l б г., които са
веразделва част от насгоящаm заповед,
П. Собgгвениците ll/или ползвателrте Еа земеделски земи, KotTTo ,кеJlаят да се
ползват от Заповедrа в частга зе разпределението на з€медыIскrге земи по чл.З7в, ал.З, т.2
от ЗСПЗЗ, за които ttяма сключени договори за t aeм иrlй аренда и ве са декларирани от
собствениците и/или лол3ватЕли са длъ)lФи да BHecztT по сметка за чуr(ди средства да
Обласгrlа дярекtдlя ,,Земеделие" Шумен сума в размер на средяото годишно рентво
плащане gа декар за зеIлtлrцето в срок до ти месеца от публикуване на зlшоведr:r както
следва:
ШАN: ВG 48 UNCR 7000 З3!9 7103 28, Уцr Кредпт Булбапк - фвлпал Шумеr,

BIC: IJNCRBGýF
Ср€дна рекгва вЕоска
qюlиЕки/ лв. на декар.

за НТП - нива 22.\5

lдвадесЕт и два лева и петнадесет

lll. При вевнасяне ва дължимите суми в оOределения срок ло т. Il за земеделскЕlЕ
земи] обработвани без правно осномЕйе, по,ltзват€лmе им tUlM8T прiво да ги ползват и
земите подлежат на изземваЕе по реда на чл.З4, ал.6, ал.8 от ЗСПЗЗ.
Iv. Въвод за поrввапе на масив или вегови части се извършва по искаgе на
собqгвениците lаlилц ползвателите от общиЕскаm слуr(ба ,,Земеделие" въз основа на
настоя!цата заповед след прпбираяе ва реколтата и заллащане на дъJl}кимmе с1мй в
определеllия срок.
Настояцаm Заловед следва да се обяви в кмЕтство с. Конево, в сградаm па
ОС,,Земеделие" Върбица и се публик}ъа на иtlт€рflет стаЕиците на община Върбиt9 и на
ОД,Jемедепе" Шумен.
На осяование чл.З7в, ал,5 от ЗСПЗЗ Заповелга може да се обжалва по реда на
Ад,rЕниотатйвно процесуаляия кодекс. Съгласgо чл.37в, ал.6 от ЗСПЗЗ обrкалването ве
спира изпълнениею й.
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