
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Минпстерство на земеделието и храните
0бластна дIрекция "3е медел ие" ШУМЕН

зАповЕд
Л! РД 27 - 299 / 30.09.201б г.

гр. Шумен
На основание чл.З, ал.4 от УстройствениrI правилник на Областнl{ге дирекции

,,Земеделие" ДВ брой 7 от 26.01.2010 г., изм. и доп. ,Щ, бр.12 от l2.02.20lб г,, и във връзка
с чл.З7в, ал.4 от Закона за собственостm и ползувавето на земеделските земи, като взех
предвид докJIада на комисията, назначена със заповед N9 РД 27 -|92105.01 ,2016 г. u
сключеното спор,вуменпе за ползване на масиви в землището на с. Кьолмен, община
Върбпца, ЕКАТТЕ 41054 за стопаЕската 20l б / 20l7 г.

ЕАРЕЖДА М:
L Утвърждавам разпределението на масивите за ползване в землицето ва с.

Кьолмен, община Върбица съгласно подписаното меrкду собственицlrге и/или
лолзвателите спорzlзумение за създаване яа масиви за ползване за стопаяската 2016 г.

20 l 7 г,, които са неразделна част от настояцата заповед.
IL Собgгвениците и/или ползвателите на земеделски земи, когто желzt rт да се

ползват от Заповедm в частта за рtвпределението на земеделските земи по чл.З7в, ал,3, т.2
от ЗСПЗЗ, за коит0 няма смючени договори за наем или аренда и не сs декларирани от
собственицrrге и/илп ползватели са длъжни да внесат по сметка за чу)tди средства на
Областна дирекция ,,Земеделие" Шумен сlма в размер яа средното годишно рентgо
плащаве на декар за землището в срок до три Mecellа от гryбликуване на заповедга както
следва:

IBAN: BG 48 UNCR 7000 3319 7103 28, Уви Крелит Булбяяк - фuлиал Шумев
BIC: UNCRBGSF
Средна реrтгна вноска за Нm - Еива l9,1З /девsтнадесsг лева и 1ринадес€т

сготинка,/ лв. на декар.
III. При невнасяне на дължимите суми в определения срок по т. II за земеделскит€

земи, обработвани без правно освование, ползмтелите им нямат право да ги ползват и
землlте подлежат на изземваце по реда на чл.З4, ал.6, ал.8 от ЗСПЗЗ.

IV. Въвод за ползваЕе на масив или негови части се извършва по искане на
собdгвевицгте и/или ползвателите от общинската служба ,,Земеделие" въз основа t{a

настоящата заповед след прибиране Еа реколтата и заплащапе на дъл}кимите суми в
определения срок.

Насmящата Заповед следва да се обrви в кметýтво с. Къолмен, в сградата на
ОС,,Земелелие" ВърбиLtа и се публикува на иrттеряет станиците на общива Върбица и на
ОД ,,Земеделие" Шумеп.

На осяование чл.З7в, м.5 от 3СПЗЗ Заповедта може да се обжмва по реда на
Адп.rивисrративно процесуztлния кодекс. Сълласно чл.З7в, м.6 от 3СПЗЗ обжмваяето не
спира изпълвението й.
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