
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция "3емедолие'' ШУlttЕН

зАIIовЕд
J\! гд 27 _.}.|.;l.:.-0.i.;\!ýг.

гр. Шумев
на основание чл.З, м.4 от УстI,ойствениJI правилник на Областните длрекции

,,Земеделие" !В брой 7 от 26.01.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр,2l m 13.03.2012 г., и във връзка
с чл.З7в, ал. 3, ал. 4, м. 12 и ал, lз от Закона за собgгвеността и llолзмнето на
земеделските земи и писмо изх. Ns 66496/03.02.2016 год. па МЗХ, като взех предвид
докJIада на комисияm, назначена със Заповед Jф рд 27-1з5101.07.2015 г, за поJI:lване на
масиви в землищgaо на с. Имяово, общпнд Върбпцд, ЕкАттЕ 32113 за стопанската
2о|5 /20lб г-

О.ЩОБРЯВАМ:

L Проеrсг за розпределеfiие по чл.З7в, ал. з и ал. 4 от закоЕа за собствецостта и
ползваilето на земеделските земи за землище с. Иааново, община Върбица за стопаЕскаm
2015/2016 г. за имотит€ подrобво описави в приложение Nэ l на настоящаm Заповед,
подписан от комисията назначеяа със Заповед Nч Р.Щ 27-1З5101.07.2015 г. ва Дирекгора lla
О,Щ ,,Земеделие" Шумен, прИ изрIIlното условие, че земеделските производители, коиm
обработмт земите си в ре,цяи граници, запазвm местоположението си в масивите.

I[. ползвателите на земеделски земи по проекта за служебЕо разпределеяие са
длъr(ни да внесат по сметка за чрl1ци средства на Облаqгна диреющя ,3емеделие'' Шумен
cylla в размер на средяою годишно peнTlto плащане Еа декар за землицето в срок до три
месеца от публикуване на заповедта каrоо следва:

IBANi ВG 48 UNсR 7000 3319 7103 28, yEri Кредит Булбдцк - филпал Шумен
BIC: UNCRBGSF
Средна рентва впоска за нТП - ttива 21.00 /двадесsт и един лев' лв. на декар,
I[I. При невяасяне на дъ.пжимпте с},]tли в определепия срк по т. II за земеделскmе

земи, обработвани без правно основание, ползвателцте им rпмат право да Iи ползват и
земите полпежат на изземмне по реда яа чл.З4, м.6, ал.8 от ЗСПЗЗ.

Iv. Въвод за ползване на масив или негови части се извършва по искане Еа
собqгвениците l./или ползвателите от обrrцвската слrrкба ,,Земеделие'' въз основа на
tiасюящаm 3аповед след прибиране на р€колтаm и заплащыlе на дължимште суми в
определения срок.

Настоrщаm Заповед следва да се обяви в KMe'týTBo Ивацово, в сграllаm ва
ОС,Земелелие" Върбица и се публикува на интернет сlраниците на общива Върбица и ва
ОД,,Земеделие" Ш}пrев.

На основанце чл.З7в, ал.5 от ЗСПЗЗ Заповелrа може да се обжалва по реда на
АдминистатIrвно лроцесуаляия кодекс. Съгласво чл.37в, ал.6 от зсПЗз обжалванЕrо не
спира gзлълневиею й.

рБАнов

\ ф|ёю,4чя,, 3емеdелuе " Шумен
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