РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Мкнистерство на земеделието и храните
Областна дирекция "3емедел ие" ШУIIlЕН

Jф

РД

зАIIовЕд
27

- 303 /30,09.2016 г.

гр- Шумен
На осяомние чл.З, ал.4 от Устройствениrl правилвик на Обласгнmе дирекции
,,Земеделие" ДВ брой 7 m 26.01.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр.l2 от 12.02.20l б г., и във връзка
с чл,з7в, м. 4 от Закона за собствеността и ползувавето ва земеделсмте земиt като взех
предвид доклада на комисията, назначена със Заповед Ns РД 21-192105.07 .20lб г, и
скпючевото спорaвумени€ за ползване на масиви в землищgто на с. Ивапово, община
ВърбЕца, ЕкАтТЕ 32113 за стопанската 20lб / 20I'l г.

Н А Р Е Ж Д А М:

L

Утвърждавам р{цпределенйЕто на масйвите за ползвФlе в землищgго на с.
Иваново, община Върбица съгласно подпис2lпото между собственицrrге ш/или
ползвателяте спорlLзумение за сьздаваяе на масиви за ползване за стопанскmа 20lб г.
-

20l7

г., които са неразделна част от нас,r1)ящата заповед.

I[. Собсгвениците и/или ползвателите Еа земеделски земи, коmо желaulт да се
ползват от Заповедга в частта за разпределението tla земеделските земи по чл,37в, м.3, т.2
от ЗСПЗЗ, за коию няма скJIючени договори за наем или аренда и пе са д€(ларирани от
собственицI4ге ltlили ползватели са длъжни да внесат по сметка за
ч/)iкди средсва на
областна дирекция ,,земеделие" Шумеi{ с},ма в размер на средвото лодишво
репrlо
плащане на декар за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта мкто

следва:

IBA}I: ВG 48 UNCR 7000 3319 7103 2Е, Уял Кредпт Булбавк филиал Шумев

BIc: IrNcRBGsE'
Средна ренгна вноска з{l НТП

- нива 17,15 /седемнадесет лева и tt€тнадесет
сютинки,/ лв. яа декар.
IIL При uевнасяне на дължимите суми в определения срок по т. II за земеделските
земи, обработвани без правно осllование, ползвателите им lимат право да ги ползват и
земmе подлежат на изземване по реда на чл.З4, ал.б, ал.8 от ЗСПЗЗ.
Iv. Въвод за ползване ва масив или негови части се извършва по искане на
собственицlrге и/или ползвателmе от обцинската служба ,,земеделие'' вьз основа Еа
настоящата заповед след прибиране на реколmта и заплащане на дължимите с!,ми в
определения срок.
настоящата Заповед следва да се обяви s кметство с. Иваново, в сградаm на
ОС.Земеделие".Върбица и се лубликува на интервет странициге на обцина Вфица и на
ОД ,,Земеделие" Шумен.
на основаItие чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ Заповедта може да се обхалва по
реда яа
процесуаJlнлrl кодекс. Съгласно чл.37в, ал.6 от зспзз обжалването не

,
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Блнов
,,Земеdелuе" IЦчмен
гр,шумен 9700, 6ул..славянски. м l7, тел, 054/ s771о6, 8о0415,
e_mail: odzg_shUmen@mzh.9overлmenl,b9

