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

J\Ъ

РД

зАIIовЕд
27

- 23б / 12.09.20lб г.

гр. Шумев
На осЕование чл.3, ал.4 от УстройствениJl правилник на Областнrпе дирекции
,,Земеделие" ДВ брой 7 от 26.01.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр.12 от l2.02.20]6 г., и във връзка
с чл.37в, ал.4 от Закоgа за собствеността и ползуването на земеделските земи, като взех
предвид докJIада на комисията! назначена със заповед.l,{э РД 27-192105.07 .2016 t. и
скJlк,ченото споразрlение за ползмне на масиви в землицето на с. Стапянцп, общиtlа
Върбицд, ЕКАТТЕ 68847 за стопанската 201,6l2o17 r.

Н А Р Е Ж Д А М:

l.

Утвърждавам разпределението на масивите за ползваве в землището на с.
Сmнянци, община Върбица съгласно подписаното между собствениците и/или
ползватеjIите споразумение за създаване на масиви за ползване за отопанската 20lб г, -

от настоящата заповед.
I]. Собствениците и/или ползвателите на земеделски земи, кошто желмт да се
пол3ват от Заповедта в частта за разпределението на земеделските земи по чл.З7в, м.3, т.2
от ЗСПЗЗ, 3а които няма скJIючени договори за наем или аренда и не са декJIарирани от
собстsеницгте l./или ползватели са длъхЕи да внесат по смЕтка за чу}кди сродства на
Областна дирекция ,,Земеделие" Шумен сума в рщмер на средното годишно реmно
плащане на декар за землището в срок до ти месеца от публик}ъане на заловедта мкто
следва:
IBANI BG 48 UNCR 7000 3319 7l0З 28, Уни Кредят Булбавк - фrrлвал Шумеп
20 l 7 г,, които са неразделна част

BIC: UNCRBGSF

Средна рентпа вноска за НТП Еива З5,00 /тридесет и пег лева,/ лв. на декар.
IlI. При яевнасяяе на дължимите суми в определения срок по т, II за земеделските
земи, обработвани без правно основаниеl ползвателmе им нямат право да ги ползват и
земите подлежат lla изземване по реда на чл.З4, ал.6, ал.8 от ЗСПЗЗ.
[v. Въвод за ползване яа масив или негови части се извършва по искаяе на
собствениците и/или ползвателите от общинската слркба ,,Земеделие" въз основа на
настоящата заповед след прибиране яа реколmта и заплащане на дъля(имите суми в
определения срок.
Настоящата Заповед следва да се обяsи в кметство с. Стаrпнци, в сграllата на
ОС,,Земеделие" Върбица и се публикува на интернет станиците на община Върбица и на
ОД,,Земеделие" Шумен.
На основание чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ Заповедта можо да се об)t(мва по реда на
ддllинисT ?ативно процесуалния кодекс, съгласно чл.з7в, ал,6 от зСПЗЗ обжалванgго не
спира изпълнението й.
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