
оБlцинА а ьрБt{U

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на зомеделIбто и храните
Областна дир€|(ция "Земедел ие " ШУМЕН

зАIIовЕд
ХсРД 27 -242 l19.10.2015 г.

гр. Шумев
На освование чл.З, ал.4 от УсФойствения правилник на Об,.rастните дiрекции

'земеделие",Щ 
брой 7 от 26.01.2010 г., изм. и доп. ,Щ, бр.2l от l3.0З.20l2 г., и във връзка

с чл.З7в, sл. 4 от Закона за собсгвеността и лолзуваяето на земеделскитs земи, като взех
предDид док,Iада lla комисият4 назначена със заповед N9 РД 27-1з5,/01.07.2015 г. и
склrоченото спорaвумение з8 ползване на масиви в землицеm на с. Методпево, общипа
Върбttца, ЕКАТТЕ 47915 за сmпанскаm 20 1 5 / 20 t б г,

ЕАРЕЖДА М:
I. Утвържлавам р!вцредолеttиею на масивите за ползмне в земляцЕrо ва с.

Методиево, общияа Върбица съгласно подписаното межд/ собствеякцЕге и/пли
ползмтеJIите спораз)rмевие за сьздаване на масиви за ползваце за gтопапската 2015 г. -
20 I б г., които са неразде.пва част от насmяща,lа запов€д,

II. Собсгвециците Е/или ползвателцlв ва земеделски земи, които xe]rмT да се
ползват от Заповедm в частта за разпределението на земеделските земIl по чл.37в, ал.З, т,2
от ЗСПЗЗ, за които turмa сключени договори за наем иrпl аренда и не са декларираtlв от
собсгвеницrr€ и/или ползватели са дtъхФaи да ввесат по сметка за чужди средOтва на
Обласгна дирекция ,,З9меделие" Шумен сума в размер на ср€дною mдлшно ре|{тЕо
плащане на декар з{l земJпrщеm в срок до три месеца от публикуване на заповедта какю
сл€два:

IBAltt: BG 48 UNCR 7000 33t9 7103 28, Унп кредrп Булбдпк - фплвал Шумев
BIcl UNсRвGýr
Средrа реrгпrа вноска за Нm - шива 19.10 /девgгвадесФ лева и дессг qютинкt /

лв. на декар.
III. При невrасяве ва дълr(ими'Iе суми в определения срок по т. ll за земеделските

земи, обрабmмнrr без правно осl{ование, поJвмтелI{ге им нямат лраво да Iи ползват и
земите Еодлежат IJa изземване по реда па чл.Зd ал.6, ал.8 m ЗСПЗЗ.

[V. Въвод за поJц}ваве на масив иJlи негови части се извършва по иск{lяе на
собqгв€t|ицrrrе и/или ползвателите от общинската слуrкба ,Jемеделие" въз осfiова на
настояIц8та запоаед след прибираЕе на реколвm и з€lллащане яа дыIхимпт€ суми в
определ€ниJl срок.

Насюящата Заповед следва да се обяви в кметстsо с. МgIодиево, в сгра,дата на
ОС,jемеделие" Върбиrв и се публикува на иЕrtрцет стравиците на общида Върбица и на
ОД ,,Земедеlие" Шумен.

На осяоsавftе чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ Ъповедга моr(е да се обхалва по реда на
Адlr,tинистратпвно процесуаJIния кодекс. СъгJисно чл.З7в, м.6 от 3СПЗ обжалванею не
спира изпълнениgr0 й.
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