
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на зэмоделиато и хранито
0бластна ди рекция "3е медел ие" ШУltlЕН

зАIIовЕд
Jl} РД 27 - 283 / 03.11.2015 г.

гр. Шумсв
На осяовавие чл.3, а.п.4 от Устройствениrr правилник яа Областнrгге дирекции

,,земеделие" ДВ брой 7 от 26.01.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр.2l or lЗ,OЗ.20l2 г., и във връзка
с чл.З?в, ал.4 от 3акона за собствеllостта п полз)aваЕето ва земеделскЕте земr, като взех
предвид доклада на комисията назначена със Заповед 

'Ф 
РД 27- lЗ5l01.07.20l5 г. и

сtФючевою споразу!{ецце за ползване на масиви в ]емл!пцЕtо на с, МеlrгIrшево, общппа
Въфпца, ЕКАТТЕ 47785 за стопанската 2015 / 20lб г.

II А Р Е Ж [ А М:
I. Утýърждамм разпределеЕието Еа мalсивtltе за пол}ваце в землЕщето на с.

Мевгишево, общип8 ВъФlrца съгласво подписапото мФкду собственицгге t/или
ползвателите споразумение за създававе на масЕви за ползва}tе за стопанскаm 2015 г. -
20 l б г., коrtго са неразделна част от наgгоящата заповед.

П. Собсгвенш_ите и/иди поmвателите на земеделски земи, копто ,(слаrt,г да се
ползвltт от Заповедm в частта за разпределешlето Еа земеделските земи по чл,З7в, ал.З, т.2
от ЗСПЗЗ, за коиIо няма скJIючеtlи доmвори за наем иJI}l аревда и Ее са декларирани от
собgгв€нишfге ltlили ползватели са дтъх(ня да вчесат по смgгка за ч}хди средства на
Обласгм дирекцяя ,,Земеделпе" Шумен с},ма в размер trа средноm годишцо реЕтно
плацане на д9кар 3al землището в срок до три м€сеца от публЕцaваЕе Еа заIюв€дпr какю
следв&:

IBAltt: BG 48 UNCR 7000 3319 7103 28, Уцц кредгг БулбаЕк - фялпал Шумея
BIC: UNCRBGýF
Средrа рrгпrа вноска за Нm - пива 20.0З /двадессг лева и ти стотинюr/ лв. на

декар.
ПI. При Еевнасяяе на дъJlжимите с)мп в определеЕшI срок по т, ll за земеделсюlте

земи, обработмl{я без правно осяовацие, ползвателите им Еямат прaво да ги ползват и
земmе подлехат на квемване по реда па чл.34, ал.6, ал.8 от ЗСПЗЗ.

IV. Въвод за ползване на масив или веrови части се извършва по искане ва
собегвеницtlге l./или ползватеrrrrrе от обuцнска]а слJпсба ,,Земеделие" въз основа на
наQтоящата зatповед след прибираве на рекогтата и заплzчцане яа JIъJl)кимmе су\|и в
оIIределеllия срок.

Настоящата Заповед следва да се обяви в кметство с, Меriгпшево, в сградата на
ОС,,3емелелие" Върбица и се пуб.плкува Еа иIпернет qтраЕицuте на общияа Върбица и на
ОД,3емеделие" Шумен.

На основаяие чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ Ъповедта може да сс обжмва по реда на
Администратпвно процесумния кодекс. Съгласво чл.З7в, ал.6 от ЗСПЕ} обr(алванЕю пе
спира изпьлневиЕго й.
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ДИМЕТЪР ВЪРБАНОВ
,Щuрекtttор на
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