
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието }l храните
06ластна дирекция "3емOдел хе" ШУМЕН

зАIIовЕд
JФ РД 27 - 282 / 03.112015 г.

гр. ШумеЕ
На основfl{ие чл.3, ал.4 от Устройствения правилник ва Областцirге дирекции

,,Земеделйе" ДВ броiл 7 от 26.01.2010 г., изм. и доп. ,Щ, бр.2l dг lЗ.OЗ.2012 г., и във връзка
с чл.З7в. ал. 4 от Закона за собствеяостm и ползуването tа земеделскит€ зсми, като взех
предвид докJrада на комисияm, назвачеllа със Заловед Ng РД 27-1З5101.07.2015 г. и
скJIюченото споразумеЕи€ за ползваве на масиви в землицето на с. Мдломпр, обцива
Върбпца, ЕКАТТЕ 46773 за qтопанската 20 l 5 / 20 I б г.

П А Р Е Ж Д А М:
I. Утвърждавам рzвпределеяието на масив!tте за ползвапе в землицето на с.

Маломир, община Върбица съгласно подпrrсаllото межд/ собственицrtге Е/или
ползмтс.,lите споразумеяие за създаваяе яа масftви за ползваве з'l стопаяската 2015 г. -
20 l б г., Korro са верцlделЕа част от настоящаm заповед.

ll, Собсгвеппц}тге и/или ползвателrтrе ва земедедскя з€миl които,(елаят да се
ползват от Заповедта в .IЕютта за разпределениgто на земеделсклте земи по чл.З7в, irл.Зt т.2
от ЗСПЗЗ, за които llяма сrJIючеgи догэвори за наем или ареltда и Ее са декJrарираЕи от
собствевицlтге и/или ползвателл са длъжни да ввесат по смЕтка за ч}Dl(ци средства на
Областна дирекцrя ,,Земеделие" Шумен су,{а в рarзмер ва средното годишно рентно
(цiшlаяе на декар з8 землищею в срок до ти месеце от публиi.уваýе Еа заповедта както
следва:

IBAN: BG 48 UNCR 7000 3319 7103 28, Унв Кредпт Булбавк - фвлпал Ш5меп
BICI UNCRBGSF
Средна ренгна ввоска за Нm - нива 17.80 /седемнадесЕг лева и осемдесет

сютинкtt/ лв, яа декар.
III. При невнасяве ва дължимите суми в определения срк по т. II за земеделските

земи, бработвани без правно основапие, поJвватвлI{те им вямат право да ги ползват и
земпте подлеltсат на изземване по реда яа чл.34, ал.6, ал.8 от ЗСП3З,

[v. Въвод за ползване на масив или 1lегови часIт се извършвzt по искаве ia
собственицrге r./или ползвателmе (lг общинската сл}r(ба 

'Земеделие" 
въз оспова на

насюящаm заповед след прибпраrе ва реколmта и заIlлацане на дьлжимит€ суми в
определеяия срок.

Настояща,tа Заповед следда да се обяви в кметство с. Маломир, в сградата на
ОС,,Земеделие" Върбица и се публикува ва иЕтернет страlrицлtге яа обцияа Върбица и на
ОД,,Земеделйе" Ш}пrен.

На осяоваяие чл.З7в, ал,5 от ЗСfВЗ Заловедта може да се обr(мва по реда Еа
Адмивистатrвво процесу:rлниrl кодекс. Съгласво чл.37в, ал.6 от ЗСПЗЗ обжа.trването не
спира изпыrнеЕието й.
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