
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните

ОЬn.a,". ди рекция " Земедепие" ШУМЕН

зАIIовЕд
ЛЪ РД 2? - 32б / 07,12,2015 г,

го. Шчмен

На основанйе чл,3, ал,+ от УЬоИ"ствения правилнйк на_Областните дирекции

..r"""о""i,'"1БЪо"iii о,)Ъ,оl,zоrо.., ",i* lJ"x1,#";,;,;,J',xl'li.0;_lii;;:"_:ffi::
с чл.з7в. ал. 4 ol Закона За СОЬСТ*:Т]"il:Т'il"""о'лr-рii zz_rзу01,07.20l5 г, и

:trtr##Tffi;XJ"1llliffi;,lfll"ii;";"; ;;;;;;" Ъа гр, въфича, общияа

ii*"Ъr.", вкдптЁ l2?66 за стопанската 20l 5 / 20lб г,

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Утвърхдавам р*пр"д'п"пп*о ва масивите за ползване в 

_зеп,tлището 
Еа гр,

Въфица, общиfiа Вчрбпчч ""na"'nJ 
*йп"чпо,о меlкду собствениuите и,/или

ползвателите споразумеяие 'u "о,оч*пi 
nu iu"o"" за ползване за стопаrtската 2015 г, -

20lб a,. *оr- 
"u ""разделна 

част от настояшата заповед,
""'"' i;."ай;-;;;;; и/или поrввателите на земеделскй земи, които желаят да се

ползват от Заповелга u 
"*rau 

au p*rrpb#"n*o'u """"o"n"*"Te 
земи по чл,З7в, ал,З, т,2

от ЗСПЗЗ, за който няма "*о""," доiо"ор" за ваем ttли аренда_и_не_са_декларираЕи от

собственицпте t/илй ползваIрли "u 
дп"*п" да внесат по сметка за_чужди средства на

ьЁ;;;;;; 
-,,З"""д"ппЫ' 

Шу""* 
"y"u 

в размер н_а средлото годишно ревтно

плащане на декар за землиulЕто u 
"ро* 

ао фп месеца от публикуване на заповедm каКIо

"n"o"u'r"*, 
"" 

о' UN6R 7000 зз19 710З 28, Уяв Кредпт Булбаяк - ф'лйал Шумен

BIC: UNCRBGSF
ё;Й;;;;;""ка за НТП - нива 18,74 /осемвадесет лева, седемдесет и

чегири стотинки/ лв. па декар,
lll. При невнасяве на дъ,!жимите суми в определевия !P_I_"lj_ll 

за земеделските

земи, обработвани без правно o"no"un"", ползвателите им нямат право да ги ползват и

земr{те подлеrкат Еа изземмяе по реда на чл,З4, ал,6, ал,8 от ЗСПЗЗ,

lv. Въвод за ползваве nu "u"",n" 
негови части се извършва по искане на

собствепицитеl'илиползмтелитеотобщинскатаслРкба,,Земеделие''възосяована
;;;;;;;;;; ;;"","" след прибиране на реколmта и заплацане Еа дъJIжимите суми в

o"O'o"ir"iH"'l""L 
Заповед следва да се обяви в община B"i9:y " сФадаm на

ос,,з;;;";;";;рЬп.tч n 
"" "уОп*Йч 

на и,.тернет страниците на община Върбица и на

ОД.,Земеделие" Шрtен,"* "--;;;;;;""r;" чл.з7в, ал.5 от ЗСПЗЗ Заповедта мо)ке да се об,(алва по реда tla

Адмйнистративно процесу€Lлния кодекс, Съгласно чл,З7в, ал,6 от зсПЗз обхалванqго не

спйра изпълвеяиею й.

,,Земеdелuе" IIIуMeH

9700, бул 'слввяяски'М 17, тел о54/ 8?7106,800415,
odzq shUmen@mzh 9оче.ппепt,Ьg


