
* 
"о 

,1Чо9Зf#.,о,u.
гр. Шумеп

на основание .rл.З, м.4 от Уфройствения правилвик на Областните дирекции
,,Земеделие" Д брой 7 от 26.0l,2010 г,, изм. и лоп. ,ЩВ,Ър.12 m 12.02.2016 г., и във връзка
с чл,з7в, ал, 4 от закона за собствецостта и ползуването на земеделскйте земи, като взех
предвид доклада Еа комисияm, нaвначена със Заповед N9 РЩ 21-192/05.07,2016 t. и
сключеното споразрlевие за ползмие на масиви в землицето на с Ловец, община
Върбяца, ЕКАТТЕ 43949 за стопанската 2016 / 2017 r,

НАРЕЖДА М:
_ I. Утвърr(давам рaцпределеяиет0 на масивите за ползваllе в землището на с, Ловец

община Върбица съгласно подписаяою между собствецицше и/или ползвателите
споразумение за създаваце на масиви за ползваце за стопarясмта 20lб г. - 20l7 г.- когго са
неразделяа qаст от настоящата заповед,

[I. Собствениците и/или ползвателите на земеделски земи, които )lrcлаят да се
ползвzrт_от Заловедm в частта за рalзпределението на земеделските земи по .rл.з?в, ал,з, т.2
от Зспзз, за коmо няма сключени договори за наем или ареяда и не са лЕкларирани от
собственициге и/или ползватЕли са дьжци да внесат по сметка за чужли средства на
Обласгва дирекция ,,Земеделие'' Шр{ея с}ма в рщмер на средното годишЕо рептноплащане Еа декар за землищею в срок до ти месеца от публикуване на заповедга каmо
следва:

IBAN: ВG 48 UNCR 7000 3319 7103 28, Унrr Кредпт Булбднк - филйм Шумев
BIC: UNCRBGSF
Средна рентна вноска за НТП - цива 19,43 /деветнадесет лева! четиридесет и тистотинкt/ лв. на декар.
III. При неввасяве на дълlкимите суми в определения срок по т. II за земеделските

земи, обработваяи без правно основание, ползвателите им lulMaT право да ги ползват и
зем!лте подлеr(ат яа изземваЕе по реда на чл.З4, ал.6, м.8 от ЗСПЗЗ.

Iv. въвод за ползааяе Еа масив или пегови части се извършва по искане на
собственицгте ttlили ползвателите от общинската сл}хба ,,Земеделие'' в,ьз основа на
настоящата заповед след прибиране на реколmта и заплащане Еа дължимите счми в
определения срок.

_ л _ Настоящата Заповед следва да се обяви в кметство с. Ловец, в сградата на
ОС,,Земеделие"_Върбица и се публикува на иmерlrЕт страниците на община Върбица и на
ОД..Земеделие" Ш}тен.

На основание чл.З7в, ал.5 от ЗСПЗЗ Заповедта може да се обr(алва по реда на
Административно процесуалния кодекс. Съгласно чл.З7в, ал.6 от зспзз обжалването не
спира изпълнениgго й.
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