
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна ди рекция "3ем едел ие" ШУiЛЕН

зАповЕд
NрРД 27 - 297 l30.09.201б r.

гр. ШумеЕ
На освоваяие .rл.з, ал.4 от УсФойgгвения правилпик на Областните дирекции

,,Земеделие" ,Щ брой 7 от 26.01.20lo г., изм. и дол. ДВ, бр,l2 от 12.02.2016 г., и във връзка

с чл.37в, ал. 4 от закона за собствеността и ползуването на земеделсклlте земи, като взех

предвид доклада яа комисияm, н{вначена със Заповед Ns Р!, 21-192/05,01,2O|6 r, и

сключеното споразумение за ползваве на масивlt в землището на с. Конево, общива
Върбlrцд, ЕКАТТЕ 38306 за сmпанската 20lб / 20l7 г.

НАРЕЖДАМ:
I. Утвърждавам рЕвцределението на масивите за ползваве в землицето на с.

Конево, община Върбица съгласно подписаното между собствеЕиците и/или ползвателйте

спорzв}.л4ение за създававе fiа масиви за ползваве за отопzlнската 20lб г. - 2017 г., които са

нерaвделЕа част от настоящmа заповед.
[[. Собственицrтге лtlили ползвателите на зем€делски земи, които ,(елаят да сс

ползват от Заповедm в чaютm за разпределеяието ва земеделските земи по чл.37в, ал.3, т.2

от ЗСПЗЗ, за коит0 вяма скJIючени договори за Еаем или аренда и не са декларираЕи от
собствениците и/иrм ползватели са длъ}кнй да внесат по сметка за чужди средства на
Областна дйрекция ,,Земеделие" Шумея с}а.!а в размер на средното годишно рентно
плащаяе Еа декар за землицето в срок до три месеца от публиý/ваяе на тlповедта мкто
следва:

IBAIY: ВG 48 UNсR 7000 3З19 7103 28, Уни Крелит Булбанк - филиал Шl,мея
BIC: UNCRЗGSF
Срдна рептва вноска за НТП - Еива 25,0l /двадессг и пЕт лем и една стотинка/

лв. на декар.
[[l. При вевнасяне на дължимит€ суми в определения срок по т. ll за земеделските

земи, обработвани без правIrо основмие, ползвателите им нямат право да ги ползват и
земгте поlцежат на изземване по реда на чл.З4, ал.6, ал.8 от ЗСПЗЗ.

IV. Въвод за ползване на масив или llегови части се извършва по искане на
собсгвениците t/или ползвmелите от общинската служба ,,Земеделие" въз основа на
настоящата заповед след прибирдrе на реколпlта и заплащане на дължимите с)л!{и в
определения срок.

Настоящата Заповед следва да се обяви в кметство с. Конево, в сградаm на
ОС'Земеделие" Върбица и се публикува ва иtттернет станицrгге на община Върбица и ва
ОД,,Земеделие" Шумен.

На осuование чл.37в, м.5 от ЗСПЗЗ Заповедга може да се обжмва по реда на
Административtiо процесуatлния кодекс. Сыласно чл.З7в, ал.6 от ЗСПЗ3 обжалванею не
спира изпълнението й.
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