РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ltlинпстерство на земеделието и храните
06ластна дирекция "3е меделие" ШУ1,1ЕН
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244 / 19.10.2015 г.

гр. Шумев
На основаЕи€ чл.З, ал.4 от Устройствения правпrтвпк ва Областк{ге дирекции
брой 7 от 26.01.2010 г., изм. и доп. .Щ, бр.2l от 13.03.2012 г., и във връзка
'Земедепие",Щ
с чл.З7в, ал. 4 от Закоца за собсrвеностrа и поJв)ванgrо Еа земеделските земи, като взех
предвид доклада ва комисияr4 вазяачена сю 3аповед ýе РД 27-1з5i01.07.20l5 г, l.'
ск,JIючеяото спораз} еFие за ползване на масиви в землЕщею вs с. Ловец, общипд
Въфица, ЕКАТТЕ 4З949 за стопанскаm 20l5 / 20lб г.

НАРЕЖДА

М:

l, Утвържламм разпределевиеп, ва масив}тте за ползваrrе в земrгrцqго на с. Ловец
общиrrа върбица gъгласЕо подписаяото между собственицrге и/или ползмтелите
споразумеЕrе зs сьздаваltе па масиви за ползване за сюпанскаm 20l5 г. - 20lб г., коrго са
неразделна част от настоящата заповед,
П. Собсtвеяищтrе и/илл поrrзвателите на земеделски земи, които }к9лаят да с€
поrвват от Заповелв в частга зl1 рцlпределението lta земеделскrге земtt по чл,37в, ал.З, т.2
от ЗСПЗЗ, за които няма скJIючеIIи договори за яаем или арецда и Ее са декJrарирани от
собffвеtrицrтге l/или ползватели са дтъжяи да ввесат по сметка за чужди средства нs
ОблаqгЕа дирекция ,,Земеделие" Ш}хiея сума в размер на среднOто rодишно реrrпrо
плащаЕс Еа декар за зсмлището в срок до тп месеца от тryбликуваве ва заповедта както
следм:
IBAN: ВG 48 UNсR7000 3319 7103 28, Унп Кредит Булбsвк - фrrлнал Шуме!r

BIC: IJNCRBGSF
Срсдца реrша вноска за
стотивкr' пs, на декар.

Нfi -

нива

14.17 /четирияадесgг лева и седемяадесет

IIl. При неввасяне на дъJD(lлмите суми в определения срок по т. lI за земеделските
земи, обработвани без лравно основаt{пе, ползмте.ппте им нямат право да ги лоJвват и
земmе подлеrсат на tlзземвапе по реда на .rл.34, ал,6, ал.8 сrг 3СПЗЗ.
IV. Въвод за по,вваяе Еа масив или ttегови часlт се пlвършва по иск!tне на
собсгвеницlrте и/или ползвагелцте от общяяската слукба ,3емеделие" &ъ3 основа на
trаgюящата заповед след прибираве на реколтата и зашIащане Еа дьJDt<имите суми в
определевия срок.
Насюящаm Заповед следва да се обяви в кметство с. Ловец, в сградата rra
ОС,,Земеделие" ВърбиIЕ и се публцrува на иЕт€ряет стрмицит€ на община Върбица и па
ОД ,,Земеделис" Шумен.
на основавие чл.з7в, ал.5 от зспзз здповедга мохе да се обr(алва по реда на
Администратиsяо процесумяиrt кодекс. Съгласно чл,37в, а.л.6 от ЗСПЗЗ обжалването не
спира изпълневисто й.
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