РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция "Зе медел ие" ШУ],I ЕН

.lф

зАповЕд
РД 27 - 296 / 30.09.2016

г.

гр. Ш},i{еп
На основание чл.З, ал.4 от Усфойствеtlltя прlвилник на Облаqгнrггt дирекции
,,Земеделие" ,Ш брой 7 от 26.01.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр.12 от l2.02,20l б г., и във връзка
с чл.З7в, ал. 4 m Закона за собgгвеността и ползувавето Еа земеделските земи, като взех
предвид докJIада на комисияm, назначена със Заповед Nэ Р[ 27-192105.07.20lб г, и
сключеrtото спорaвумение за ползвzlне на масиви в землrщето на гр. Върбяца, общпЕа
Върбпца, ЕКАТТЕ l27бб за стопаяската 20lб /20|1 г.

НАРЕЖДА

М.

I. Утвърждавам разпределението ва масивйlý за ползване в землицето на гр.
Върбица, общиtiа Върбица съгласно подписаното между собствениците и/или
ползвателите споразуиевие за създав:tве на масиви за ползване за стопанскаm 20lб г. -

2017 г., които са неразделпа част от настоящата заповед.
II. Собgгвеницl,{.ге и/или ползвателите на земеделски земи, които желаrlт да се
ползват от Заповедта в частта за рiвпределеЕието на земеделските земи по чл.З7в, м.З, т.2
от ЗСПЗЗ, за които HJlMa скJIючени договори за наем или аренда и не са декларираЕи от

собсгвеIlиците и/или ползваl€ли са длъ}кни да внесат по смЕtка за чужди средства на
Областна дирепцая ,,Земеделие" Шумеfl сума в размер яа средното годишно рентно
плащане на декар за землицето в срок до ти Mecettal от публикуваЕе ва заповедЕL както
следва:

IBAN: BG 48 UNCR
BIC: UNCRBGSF

70{Ю

3319 7103 28, Упи Крелит Булбавк - фплиал Шумев

Средна рентна BltocKa за НТП - нива 19,72 /деветнадесет лева. седемдесет и две
сmтинки/ лв. на декар.
[I[. При невнасяве на дъ,,lrкимите суми в определениrl срок по т. II за земеделските
земи, обработмни без правно основание, ползвателите им Еямат право да гй ползват и
земrrrе подлежат ца изземване по реда па чл.З4, ал.6, м.8 от ЗСПЗЗ.
[V. Въвод за ползване на Macltв или негови чzюти се извършва по искане на
собствениците ttlили ползвателите от общивскам служба ,,Земеделие" въз ocltoBa на
настоящаm заповед след прибиране на реколтаm и заплацане на дължимпте с}а{и в
определенйя срок.
НастOящата Заповед следва да се обяви в общиЕа ВърбиItа" в сградата на
ОС,,Земеделпе" Върбица и се публикува ва иmерцет сlраницrге на обцина Върбица и на
ОД ,,Земеделие" Шумен.
На основание чл,З7в, ал.5 от ЗСПЗЗ Заповедта може да се обжалва по реда на
Адми!tистративно процесуалния кодекс, Съгласно чл.З7в, ал.6 от ЗСПЗЗ обжалването ве
jrйра изпълнението й,
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,,Земеdелuе
lр,Шумен 9700, бул, "Славянски" l& 17, тел, 054/ 8771о6, 8ОО,|]5,
e_mail: odz9_shUm€л@mzh,governmeni,bq

