РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
0бластна дt{рекция "Земедел ие" ШУМЕН

JФ

зАповЕд
РД 27 - 298 / 30.09.20lб г,

гр. Шl,мен
На основание чл.З, ал.4 от Усгройствения правилник на Областните дирекции
,,Земеделие".Щ брой 7 от 26.01.2010 г., изм. и доп. [В, бр.12 от l2.02.20lб г,, и във връзка
с чл.З7в, ал.4 от Закона за собствеяостта и ползуването на земеделските земи, като взех
предвид доклада на комисиrlm! назвачена със Заповед JФ РД 21-\92/05.07 -20|6 г. и
скJIюченото споразумение за ползване на масиви в землището на с. Маломир, общива
Върбllцд, ЕКАТТЕ 46773 за стопанската 20l б / 2017 г.

Н А Р Е Ж,Щ А Ml

l.

Утвърждавам рzвпределението на масивmе за ползване в землищЕто на с.
Ммомир, общива Върбица съгласно подписаяото между собственицlrге и/или
ползвателите споразумение за създаване на масиви зl! ползване за стопанската 20lб г. 20l7 г., коlтго са неразделца част от настOящата заповед.
lI. Собствеuиците l-t/или ползмтелите на земеделски земи, KoLiTo жслаят да се
ползват от Заповедта в частm за разпределеЕието на земеделскrтге земи по чл.37в, ал.З, т.2
от ЗСПЗЗ, за коит0 яяма скJlючеЕи договори за Еаем или аренда и не са декjlарираIlи от

собсгвениците
ползватели са длъжни да внесат по сметка за чужди средства на
'или,,Земеделие" Шумен сWа в рaвмер на средното годишцо реЕтно
Областпа дирекция
плащане на декар за землйщето в срок до три месеца от публикуване на заповедта както
следва:

IBAN: BG 48 UNCR 7000 3319 7103 28, Уви Кредит Будбавк - филиал Ш}а!еЕ
BIC: UNCRBGSF
Средна реrrгна вноска за нТп - нива 25,30 /двадесет и пет лева и тридесет
стотинк' лв. на демр.
IIL При невнася1.1е на дъ,,Dкимите суми в определениrI срок по т. lI за земеделските
земи, обработваЕи без правно основапие, лолзвателmе им нямат право да ги ползват и
земите подлеждт на изземване по реда на чл.З4, ал.6, ал.8 от ЗСПЗЗ.

Iv. Въвод за ползване на масив или негови части се извършм по искане на
собqтвевиците и/или ползвателmе от общиЕската служба ,,земеделие'' въз оспова на
цастоящаm заповед след прибирапе на реколгalта и заплацаяе яа дълr(пмите суми в
определения срок.
Насmящаm Заповед следва да се обяви в кметство с. Маломир, в (:tрадата на
ОС,,Земеделие" Върбица и се публикува на иmерЕет страницlrте на община ВЙиrв и па
О,Щ,,Земеделие" Шумен.
на осяование чл,з7в, ал,5 от Зспзз Заповедта може да се обr(алва по реда на
АД9lинистративно процесумrrия кодекс. СъгласЕо чл.37в, м.6 от ЗСПЗЗ обrкалването не
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и.

uл}вil
.р,Шумен 9700, бул. 'Славянсхt' м 17, тел. о54/ 877106, sо0415,
e_mail: оdzg_ýh!mеп@пzh.9очеrпmепt,Ьg

