
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна ди рекция "3емедел ие" ШУМЕН

зАIIовЕд
Пi РД 27 - 235 / 12.09.2016 г.

гр. Шумен
На основание чл.З, м.4 от УстойственLм правилllик на Областнmе дирекции

,,Земеделие" .ЩВ брой 7 от 26.01.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр,l2 от l2.02.20lб г., и във връзка
с чл.37в, ал. 4 от Закона за собgгвеността и ползуването на земеделските земи! като взех
предвид докJlада на комисията, назначена със Заповед Ns Р!, 27 -192/05.01 .20|6 г. и
сключеното спора:l),l|{ение за ползване на масиви в землицето яа с. Боlrурово, общпна
Върбfiца, ЕКАТТЕ 05075 за стопанската 20lб / 20l7 г.

Н А Р Е Ж Д А М:
[. Утвърждавам разцределението на масивиЪ за ползване в землището на с.

Бож},рво, община Върбшца съгласно подписавото между собqгвевиците и/или
ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопавската 20lб г. -
20l? г., които са неразделна част от цастоящата заповед.

II. Собствениците и/или ползвателите на земеделски земи, които желаliт да се
ползват от Заповедта в частm за разпределевиею на земеделските земи по чл.З7в, м.3, т.2
от ЗСПЗЗ, за които няма сIоtючени договорц за наем или ареяда и не са декларирани от
собствеяиците и/или ползваrели са длъжни да внесат по сметка за ч)Dкди средства на
Областна дирекция ,,Земеделие" Шумев q.Ma в рaвмер на средното годишно рецтяо
плащане на декар за землицето в срок до ти месеца от публик}ъане ва заповед1а както
следва:

IBAltt: ВG 48 UNCR 7000 3319 7103 28, Упп Кредпт Булбавк - филиал Шумен
BIC: UNCRBGSF
Средва реrlтна вноска за НТП - нива 3З,29 /тидесет и три лева двадесет и девет

стотинкri/ лв. па декар.
III. При невнасяне на дължимите суми в определения срок по т. [I за земеделските

земи, обработмни без правно основаЕие, ползвателmе им Еямат право да ги ползват и
земите подлежат на изземваве по реда на чл,34, м.б, ал.8 от ЗСПЗЗ.

lv. Въвод за ползване на масив иllи негови части се извършва по искане
собсгвенйците п/или ползвателите от общиЕската служба ,,Земеделие'' въз основа
настоящата заповед след прибираlrе на реколmm и заплащане на дълхимите су!(и
определепия срок.

Настоящата Заловед следва да се обяви в кметство с. Божурово, в сградата
ОС,,Земеделие" Върбица и се публикува ва иrтгернет станиците па общива Върбица и
ОД,,Земеделие" Шумен.

На основание чл.З7в, м.5 от ЗСПЗЗ Заповедта може да се обжмва по реда яа
Администативно процесуалния кодекс. Съгласно чл.З7в, ал,6 от зсПз обжалването не
спира иЗлълнението й.
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