
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна ди рекция " Зем еделие" ШУМЕН

зАповЕд
NsРД 27 -2З7 l12.09.201б г.

гр. Шумен
На освование чл.З, ал.4 от Усц,ойствениJI правилник Еа Обласгнгте дирекции

,3емеделие" ДВ брой 7 от 26.01.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр.12 от i2.02.2016 г., и във връзка
с чл.з7в, ал. 4 от Закона за собствеяостта И ползуването на земеделските земи, като взех
предвид докпада яа комисият4 аазначена със Заловед JФ Р! 21-|92105.01,2Оlб г. ч
сключенотО споразумеЕие за ползвапе на масивй в землицето на с. СушиЕа, общиfiа
Върбица, ЕкАттЕ 70398 за стопанската 2оlб /20|7 г.

НАР ЕЖДА М:
I. Утвърrtдавам разпределениеm на масивите за ползване в землището Еа с.

Сушина, община Върбица съгласно подписаното между собственицlтге tt/или
ползвателите споразумение за създававе на масиви за ползваяе за стопанската 20lб f. -20l7 г., коrю са неразделна част от tастоящата заповед.

II. Собствениците t или ползвателите на земеделски земи, коит0 )ircлаят да се
ползвm от Заповедта в частга за разпределението на земеделските земи по чл.37в, м.3, т.2
от зспзз, за колftо няма сключени договори за Еаем или аренда и не са декJIарирани от
собствениците и/или ползватели са длъжl{и да внесат по сметка за чужди средства ga
областна дирекция ,,земеделие" Шумен cуrvla в размер ва средното голишно реrrтно
плацане на декар за землицеm в срок до три месеца от публикуваяе на заповедтal какю
следм:

IBAN: BG 48 UNCR 7000 3319 7103 28, Уяи Кредит Булбапк - фплидл Шумен
BIC: IJNCRBGSF
Средна реmна вяоска за НТП - вива 21,56 /двадесег и един левц пgгдесqг и шест

сютинки/ лв. на декар.
IlL при lrевнасяне яа дължимите срlи в определения срок по т. II за земеделските

земи, обработвави без правно основание, пол3вателите им нямат лраво да ги ползват и
земите подлежат на изземмне по реда на чл.34, ал.6, м.8 от ЗСПЗЗ.

Iv. Въвод за ползване на масив или негови части се извършва по искане на
собствениците и/или ползвателите от общинската слlэкба ,,Земеделие'' въз основа Еа
настоящата заповед след прибираве Еа реколтаm и заплацане ла дъJIrкимmе суми в
олределения срок.

настоящаm заповед оледва да се обяви в кметство с. сушима" s сградата на
ОС,,Земеделие" Върбица и се публикува яа иmернет страницрrrв на обцива ВЙица и на
О,Щ,,Земеделие" Шумен.

на основацие чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ Заповедга може да се обжмва по реда па
Админис,Iративно процесуzLлвия кодскс. Съгласно чл,з7в, м.6 от зсПзЗ обlкалването яе
спира изпълнеqието й.
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