
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна ди р€кция "3емедел ие" ШУМ ЕН

зАIIовЕд
J\} РД 27 - 300 /30.09.201б г.

гр. Шумев
На основание чл.З, ал.4 от Усц,ойствения правилник на Областните дирекции

,,Земедеrше" fB брой 7 от 26.01.20l0 г., изм. и доп. ДВ, бр.12 от l2.02.20lб г., и във връзка
с чл.37в, ar. 4 от Закояа за собствеността и ползуването на земеделските земи, като взех
предвид домада на комисиllm! назначена със Заповед Ns РД 21-|92105.07.20|6 г. и
скJIючепото споразумение за ползване на масиви в землището на с. Випица, община
Върбицд, ЕКАТТЕ 99164 за оюпавската 2016 / 2017 г.

II А Р Е Ж ! А М:
[, Утвърждавам разпределеяието на масивите за ползв8не в землището на с,

ВиЕица, общипа Върбица съгласпо подписаното между собсгвеницmе и/или
ползвателите слоразумение за създаваяе на масиви за ползване за стопанската 2016 г. -
20 1 7 г., коиm са неразделна част от настоящата заповед.

Il. Собствениците ц/или ползвателите яа земеделски земи, които желчUtт да се
ползвm от Заповедта в частта за разпределението на земеделските земи по чJl.З7в, а,'I.З, т.2
от ЗСПЗЗ, за коит0 няма скJIючеЕи договори за наем или аренда и яе са декларирани от
собствецици,те и/или ползваrели са длъжни да вЕесат по сметка за чужди средства Еа
Обласгяа дирекция ,,Земед9лие" Шумен сума в размер на средното годишно рентно
плащане на декар за землищ9то в срок до ти месеца от rryблик;,ъане на заповедта какго
следм:

IBAN: BG 48 IrNcR 7000 3319 7103 28, Упи Кредит БулбаЕк - филидл Шумев
BIC: UNCRBGSF
Средяа рентяа вЕоска за НТП - rrива 20,00 /двадесег лева/ лв. на декар.
III. При невнасяпе на дължимите суми в определения срок по т. II за земеделските

земи, обработвани без правно основаяие, ползвателите им }UlMaT право да ги ползват и
земЕте подлежат на изземване по реда на чл.34, ал,6, ал.8 от ЗСПЗЗ.

Iv. Въвод за ползване на масив или негови части се извършва по искане на
собственицит€ rdlили ползвателите от общйЕскаlа сл)щба ,,Земеделие" въз основа на
настояцата заповед след прибиране на реколlата и заплацане на дължимите суми в
определения срок.

Настоящата Заповед следва да се обяви в кметство с. СушиЕq в сградата на
ОС,,Земеделие" Върбица и се публикува fiа интернет стitяиците на община Върбица и на
О,Щ,,Земеделие" Шумен,

На основание чл.З7в, м.5 от ЗСПЗЗ Заповелга може да се обжмва по реда на
Адмипистативяо процесумн!1,I кодекс. Съгласно чл.З7в, ал.6 от ЗСПЗЗ обжаrrването не
сппра изпълневието й.
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