
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
0бластна ди рекция " 3емедели е" ШУМЕН

зАIIовЕд
ЛlЪ РД 27 - 154/ 29.09.2017 г.

гр. ШумеЕ
на осЕовавие чл.З, ал.4 от Устройствепия правФпrик яа Облас,rlrиrt дирекции

,,Земеделие" ДВ брой 7 от 26.01.2010 г., изм. ,ЩВ. бр.'l5 от 27 Септември 2016г., и във
връзка с .л.З7в, а.!. 4 от Змояа за собствеЕостта и полз)aвдlето ца земеделските земи, като
взех предвид докJIада Еа комисията, назЕачеЕа със Затrовед Nl P!,21-|25l28,01.20l7 t. и
скJIюченото спораз}r\tеяие за ползваце на масиви в зем.пицето ва с. Божурово, общппа
Върбпца, ЕКАТТЕ 05075 за стопаяската 2017 / 2О118 l.

II А Р Е Ж [ А М:
I. Утвърждавам рtrзпределецието на масивите 3а ползваце в земJrищgто Еа с.

Божурово, обцина Върбица съгласtlо подIисмото меlцду собственицйте йJиJI|,
ползвателите спорalз)меllЕе за сьздавlцlе Еа масивп за ползваIiе за стопацската 2017 г. -
201 8 г., които са пераздслЕа част от вастояцата зalповед,

II. СобствеIrиците и/или ползвателите Еа земеделскп земиj кои1.о желмт да се
ползват от Заповедта в чaю'Iта за разпределеЕието на земеделските земи по ч,,r.37в, ал,З, т.2
от зсПзз, за които вяма скjlюtt€Еп договори за наем ила аренда и пе са деюIарирz!ни от
собствениците и/иlпl ползватели са длъжЕи да внесат по сметка за qуrци средства яа
областва дирекция 'земеделие" Ш}лdея c1rrra в размер Еа средЕото годидшо рецтно
Iшацzlце Еа декар за земrшщето в срок до Iри месеца от пуб]тикувдrе Еа зtшоведта k,tltтo
слсдва:

IBAN: ВG 48 UNCR 7000 3з19 7i03 28, YBlr Крелrrг Булбанк - фплпал Шумея
BIc: UNCRBGýF
Средна рентяа вuоска за нТП - нива 35,17 /тридесет и пет лева и седемнадесет

стотивки/ лr. на декар.
III. При Ееввасяпе Еа дьлжимите с)ми в определевия срок по т. II за земеделскпте

земи, обработвани без правво осtlоваяпе, ползвателите им Еямат праЕо да ги ползват и
земите цолпежат Еа изземваrIе по реда Еа чл.34, ал.6, м.8 от ЗСПЗЗ.

Iv. въвод за ползваце на масив илц пегови часм се извършва по искattiе яа
собствениците 17или ползватеrпате от общиtrската служба ,,Земеделие'' въз основа ца
Еастощата заповед след прибиране Еа рекоJттата и заплацаяе Еа дълJкимI{те су\4и в
определения срок,

настоящата заповед следва да се обяви в кметство с. Ботqрово, в сградата на
ОС,,Земеделие" Върбица п се пуб.плкува на интерЕет страЕиците на община ВърЪпча и ва
О,Щ,,Земеделие" Шlмев.

на осЕование чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ Заповедта може
Административпо процесуzulвия кодекс. Съгласяо чл.37в, ал.6
спира изпъ,,rнецието й.

да се обжалва по реда Еа
от Зсп3з обжалвавето не

БАнов

,,Земеdелuе " Шумен

rр,ШуIон 9700, бул,'Славяsс(и'N9 17, тел, о54/ 877106, 8о0415,
e_mail: odzg_shUmen@mzh,govelnment,b9


