
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделяето х храните
Областна ди рекция "3емедел и е " ШУМЕН

зАIIовЕд
Лl! РД 27 - 301 /30.09.201б г.

гр. Шумеп
На основание чл.З, ал.4 от Устройствениll прllвилllик на Обласгниr.е лирекции

,,Земеделие" Д брой 7 от 26,01.2010 г., изм. и доп. ,Щ, бр.12 от 12.02.20lб г., и във връзка
с чл.з7в, м. 4 от Закона за собgгвеността и ползуванЕго на земеделските зсми! като взех
предвид домада на комисията, назfiачеЕа със Заповед N9 Р[ 27 -192105.01 .20Iб г, и
скJIючеяото спораз}шение за ползване на масиви в землицето на с Методиево, общппа
Върбица, ЕКАТТЕ 47915 за стопаЕскаm 2016 / 2017 г.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Утвърждавам разпределението на масивите за ползваfiе в землищgго на с.

Методиево, общива Върбица съгласно подписаяою меrкду собственицmе и/или
ползвателите споразумение за създаване Еа масиви за ползване за стопанската 20lб г. -
20 l 7 г., които са неразделна част от насюящата заповед.

[I. Собственицrтге и/или ползватеrпrте на земеделски земи, които жслаJlт да се
ползват от Заповедга в частта за рaвпределението на земеделските земи по чл.37в, ал.З, т.2
от Зспзз, 3а които яяма скJlючени договори за Еаем или аренда и не са декларирани от
собственицlfге и/или ползватели са ллъжни да внесат по сметка за чужди средства на
областна дирекцrrя ,,земеделие" Шltrен сума в р:цмер яа средното годишно рентяо
плащане на декар за землицето в срок до три месеца от публик}ване на заl!оведта kaliтo
следва:

IBAN: BG 48 UNCR 7000 3319 7103 28, YHrr Кредпт Булбаяк - фплиал Шумеп
BIC: IJNCRBGSF
Средяа рентна вноска за НТП - нива 28,50 /двадесет и осем лева и петдесет

стотивки/ лв. на декар.
I[I. При невнасrне на дъJDкимите ср{и в определения срок по т. I[ за земеделските

земи, обработвми без правно основzlяие, ползвателкте им нямат право да ги ползват,l
земите подлежат на изземвЕtне по реда ва чл.34, ал.6, ал.8 m ЗСПЗЗ.

Iv. Въвод за ползване на масив или негови части се извършва по искапе на
собствениците и/или ползвателmе от общивската слутtба ,,Земеделие'' въз основа на
настоящата заповед след прибирапе на реколmта и заплацане на дължимито с},пrи в
определевия срок.

Настояцата Заповед следва да се обяви в кметство с. Меюдиево, в сградата на
Оq,Злемеделие"_Върбица и се публикува на иtп€рЕет станиците на община ВЙица и на
ОД,,Земеделие" Ш},riеIr.

На осtlование чл.З7в, м.5 от ЗСПЗЗ Заповедта мо]ке
Адмияисцrативно процесумfillrl кодекс, Съгласно чл.з7в. ал.6
спира изпълнението й.

да се обжалва по реда на
от Зспзз обжмваяето не

.шумен 9700, бул, 'славянски'I\р 17, тел. 054/ s77106, sоо415,
e_mail: оdz!_5hчmёл@mzh,9очёlпmепt.Ьg
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" Шумен
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