РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието х храните
0бластна дирехцпя "Земодел хо" ШУМЕН
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27 -226 t |2.10.2015 г.
гр. Шумев

На освование чл.З, ал.4 от Устройстаен!и прaвилник на Обласгнrге дирекrци

,,Земедепле" ДВ брой 7 от 26.01.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр.2l от lЗ.OЗ.20l2 г., и във 8ръзка
с чл,37в, ал. 4 от Закона за собствецостта и лолзуванgrо на земеделскиIЕ земи, каю вз€х

предвид доклада на комисияm, gазвачена със Заповед N9 РД 27-IЗ5101.07.2015 г. и
скJIюченоm спораз)aмение за ползвапе на масиви в землищет0 ва с. СT rпяяцrt, общива
Върбвцs, ЕКАТТЕ 68847 за стопавската 20 l 5 / 20 I б г.

Н А Р Е Ж,Щ А М:
I. Утвърхдаsам рd}пределекието на масивите за ползвдlе в землицето на с.
Стаrrявци, общива Върбица съгласцо подписаЕото между собствениците и/или
ползвагеjIлте споразрление за сьздаваце ва мас!lви за ползваяе за столанската 2015 г.

20 1 б г., коI,rго са Ееразделна част от настоящата заповед.

-

Il. Собственrците ш/или поrвватеtпrте яа земеделски земи, коmо

жел{lят да се
m Заповедm в ч?lстта за разпр€делепи€то
на земеделските земй по чл.З7в, ал.З, т.2
от ЗСПЗ3, за KotTTo няма сключеви договори за наем или аренда и не са декларираяи от
собствеtIиците и/или полз8а,tЕли са дльжяи да анесат по сметка за ч}.жди средства на
ОблаФца дирекцяя ,,Земеделие" Шумеu сума в размер ва средноm mдишво р€втво
плащаяе яа д€кар за землищ€то в срок до,Фrl месеца от офликувапе па заловелпt както
ползват

следвzl:

IBAN: BG 48 IJNCR 7000 З3I9 7103 28, Уни Кредrг Булбавк - фплпал Шумен
BIc: UNсRBGýF
Срелна рrrгна вноска за НТП - нива 14.50 /четирtrпадессг лева и петдес9т
сютпвкl/ лв. на декар.
lll, При невнасяяе ша льлжимите суми в определения срок по т. Il за земеделските
земи, обработмни без правно ос!lомние, ползвателmе им tФlмдт право да ru ползват и
земите лодлежаl ва изземване по реда Еа чл.34, ал.6, ал.8 от ЗСПЗЗ.
Iv. Въвод за ползване па масив или негови части се извършва по искане на
собственr{цfr€ и,/или ползватеrЕ{ге от общrtнската слуlкба ,,Земеделие'' въз основа па
Еастоящаm заповед след прибиране на реколвта и заплащане на дължим!пе с]aми в
олределеtrия срок.

Настоящата Заповед следа да се обяви в кметýтво с. Станяшц, в сградаm
ОС,,Земеделие" Върбпца и се публикува ва иtтгерЕsт странrцrrге на община Върбица и
Ofl ,,3емеделие" Шlт.lен.
На осuоааЕие qл.З7в, ал.5 от ЗСПЗЗ Заповедга може да се обжалва по реда
Адмидйстативяо процесуапrrия кодекс. Съгласно чл.З7в, ал.6 от ЗСПЗЗ обжалването
спвра изгышýци€то й.

гр,Шумен 9700, буп,'Славянски" м 17. тел, о54/ 877.106. 8оо415,
e_mail: оdr!_зhUm€п@mzh.9очеrпmепt.Ьg
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