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Министорство на земедgлIето и храните
Областна ди рекц}{я "3емеделиэ" ШУltl ЕН

зАIIовЕд
Jф РД 27-2б5i 28.10.2015 г.

гр. Шумея
На основание чл.3, ал.4 от Устройствевия правилник uа Областните дирекtяи

,.Земеде.Iме" ДВ брой 7 от 26.01.20 |0 г., изм. и доп. ДВ, бр.21 от I З,OЗ.20l2 г., и във връзка
с чл.З7в, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването Еа з€меделските земи, като взех
предвид до!оIада на комисияm, назначена със Заповед М РД 27-1З5101.07.2015 г. за
ползване на масиви в землището на с. CTapoce.rrKa, общиuа Въфrrца, ЕКАТТЕ 99165 за
стопанската 20l5 / 20lб г,

О[ОБРfrАМ:

l. Проект зд рs]предеJIевие по чл.37в, м, З от Закова за собственостга и
ползването на земеделскпте земи за землице с. Староселка- община Върбица за
сmпанската 20l5/20lб г. за имотите подробно описаЕц в приложение N9 l на настояцата
Заповед, подписан от комисиrtта Еазяачена см Ъповед N9 Р.Щ 27-135101.07.2015 г, ва
.Щирекrора на ОД,.Земеделие" Шумеп, при изричцото условяе! че земеделскmе
производителиl които обработват земmе си в реални граяици, запазват местоположеЕието
си в масивите.

II. Ползваttлиlв на земеделски земи по проеЕта за слулtебно разпределеtiие са
дIъ)t\,ки да вrlесат по сметка за чркди средства на обласгпа дирекци, ..земедеJrие" шумен
сума в размер на средною годишво реrIтно плащане на декар за землището в срок до ,три

месеца от публикуване gа заповелm к^кто следва:

IBAN: ВG 48 UNCR 7000 3319 7103 28, Уяп Кредпт БулбsЕк - фплпал Шуlrеr
BIC: UNCRBGýF
СредЕа рентна вяоска за НТП - ним l2.4З /дванадесsт лем и четrридесет и ти

стотинки/ лв. цs декар.
IП. При певвасяве на дьJIжимите сумп в определения срок по т. [I за земеделскtr:ге

земи, обработмtlи без правно основаfiие, по.qзвателите им вямат права да ги ползааг и
земите подле)i(ат на иýемвrrне по реда Еа чл.З4, ал.6, м.8 от ЗСПЗЗ.

Iv. въвод за полiваЕе ва масив или Еего8и части се извършва по искаве на
собствениците ц/или ползватеJtите от обцичската сл}rrба ,,3емеделие'' въз осЕова flа
настоящата заповед след прибиране на реколтата и заплащаве на дъJDкимпте суми в
определепия срок.

Настоящата Заповед следва да сс обяви в кметството, в сгрaцата на ОС,,Земеделие''
Въфича и се публикlъа на и}rгервет страl{ицтге на обцица Върбица и на О.Щ ,,Земеделие''
Ш},r,{еЕ.

l

На осяоваrие чл.З7в, ал.5 от зспзз запов9лга моr(е да се обжаttва ло реда на
Административно прцесуаJII'ия кодекс. Съгласно чл.з7в, ал.6 от зспЗ обrкsлвааgю не

..сЕЯQFарFлiiсниЕго й.
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. Дw"Йр "о"s@pihHa duрекцuя,,Земеёелuе " Шумен
гр.Шун€н 9700.6Ул..Славянсltя" М l7, тел, оýa/ 6771о6, sOо415,

e,mall: odz9_ýhUmбn@mzh,goveгnment.b9


