
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на зомеделието и храните
0бластна дирекция "3емедел ие" ШУМЕН

зАповЕд
ЛЪ РД 27 - 238 / 12.09.201б г.

гр. Шумея
На освование чл.З, ап.4 от УстойствевиrI правилник на Областrтrтге длрекции

,3емеделие" Д брой 7 от 26.01.2010 г., изм. и доп. Ш, бр.12 от l2.02.20l б г., и във връзка
с чл.З7в, ал. З от ЗакоЕа за собсгвеноgгга и ползването яа земеделските земи, като взех
предвид доклада t{a комисията, назначена със Заповед ffе Р,Щ 27- 192105.07.2016 г. за
ползв.tяс на масиви в землищЕго на с. cTapoceJrкr, общпяs Въфяцд, ЕКАТТЕ 99165 за
сrопансмта 20lб / 2017 г.

ОДОБРЯВАМ:

l. Проеrсг зд разпределенйе по чл.37в, ал. З от Закона за собственосlта и
ползването на земеделските земи за землище с. Староселка, обцияа Върбица за
стопанската 2016/2017 г. за имотите подробно описани в приложение N9 l па настоящата
Заповед, подписав от комисияm назначена със Заповед N9 РД 27-192105.07.20lб г. на
Дирекгора на ОД ,,Земеделие" Шумец при изриqЕото условие, че земеделските
производители, които обработват земlтге си в реални граници, запазват местоположението
си в масивйте.

Ilл Ползвателите на земеделски земи по проекг,t за служебво рtвпределеяие са
llлъжни да внесат по сметка за чужди средства ва Областна дирекция ,,Земеделие" Шумев
сума в рщмер яа средпото годишно рентно плащаt{е на декар зal землището в срок до три
месеца от публикуване на заповедта както следм:

IBAltt: BG 48 UNCR 7000 3319 710з 28, yHl Крлит Булбапк - фплпдл шумеп
BIC: UNCRBGSF
Средна рентна вноска за НТfl яива lЗ,98 /тринадесет лем, девЕгдесет и осем

стотинкr-r/ лв. на декар.
Ill. При невнасяне яа дължимите суми в определения срок по т, Il за земеделските

земr1, обработвапи без правно осt ование, ползвателите им H,rMaT право да ги ползмт и
земите подлежат на изземваItе по реда на чл.34, м.6, ал.8 от ЗСПЗЗ.

IV. Въвод за ползване на масив или негови части се извършва по искане на
собствениците и/или ползвателите от общинската слркба ,,Земеделие" въз основа яа
настоящата заповед след прибиране на реколтата и заплдцане на дължимит€ су]!rи в
определения срок.

Настоящаm Заповед следва да се обяви в кметството, в сградата Еа ОС,,Земеделие''
върбица и се публикува на иmернет страниците на община Върбица и на од ,,земеделие"
Шумен.

На основание чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ Заповедта може да се обжмва по реда на
Адlrинистративно процесуlцция кодекс. Съгласно чл,З7в, ал.6 от ЗСПЗЗ обrкалването не
спйра изпълнението й.

д.lмитър върБАIlов
,Щuрекпор на
Обласпна duрекцuя,,Земеdелuе " Шумен

,rр.Шумен 9700, бул, "Славянсхи'М 17, тел, 054/ 877106, 8ОО415,
e-mail: od29_shumen@mzh,9ov€lnment.b9


