
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
0бластна ди рехция "3ем еделие" ШУМЕН

зАповЕд
Л! РД 27-221 / 07.11.2017 r.

гр. Шумен
На основание чл.З, м.4 от УсгройствеяиrI правилник на Областнrге дирекции

,,Земеделие" ДВ брой 7 от 26.01.2010 г,, изм. ДВ. бр.75 от 27 Сепгември 20lбг., и във
връзка с чл.З7в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земц като
взех предвид докJIада на комисиlгга, назначеяа стас Заповед N9 Р! 21-I25D8.01.20|1 г. и
сключеното споразумение за лолзване на масиви в землището на с. Виfiица, общпнд
Върбица, ЕКАТТЕ 99164 за стопавската 2017 / 2018 г,

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Утвърждавам рiвпределеяието tlа масивите за ползване в землището на с.

Виница, обцйЕа Върбица съгласно подписаното между собственицrтге и/или
ползвателите спорщ}а,iение за създaване на масиви за ползване за столаfiската 2017 г.
20 l 8 г., които са Еер.rзделЕа част от настоящата заповед,

II. Собствевиците и/или ползвателгtе на земеделски земи, коt{го желaцт да се
ползват от Заповедта в частта за разпределението на земеделските земи по чл.37в, м.3, т.2
от ЗСПЗЗ, за коmо няма сключеЕи договори за наем или аревда и Ее са декIIарирави от
собствениците лtlили ползватели са дJ!ъr(пи да вяесат по см9тка за чу}кди средства на
Областва дирекIл-lя ,,Земеделие" Шумея сума в размер па средното годицно реmно
шIащане на декар за землището в срок до три месеца от публик)ване на заповедm мкто
следва:

IBAII: ВG 48 UNCR 7000 3319 7103 28, yliв Кредит Булбаяк - филиал Шумен
BIC: IJNCRBGSF
Средна рентна вноска за }IТП - нива 18,95 /осемнадесет лева, деветдесет и пет

сготинкl/ лв. яа декар.
III. При невяасrне на дължимите с}п/tи в определени, срок по т. II за зсмелеJiските

земи, обработвани без правно основание, ползвателt{те им гUlмат право да ги ползват и
земите подлеr{ат на изземване по реда Еа чл.З4, ал.6, ал.8 от ЗСПЗЗ.

Iv. Въвод за ползване на масив или негови части се йзвършва по искане на
собствениците r/или ползвателите от общинската служба ,,Земеделие" въз основа на
настоящаm заповед след прибиране на реколтата и заплащане на дължимите qми в
определения срок.

Настоящаm Заповед следва да се обяви в кметство с. Сушина, в сградата па
ОС,,Земеделие" Върбица и се гryбликува на ин:герцет страниците на община Върбица и на
ОД,,Земеделие" Шумея.

На основаrIие чл.З7в, м.5 от ЗСПЗЗ Заповедrа може да се обжмва по реда Еа
Адмияистративно процесуалния кодекс. Съгласно чл.З7в, ал.6 от ЗСПЗЗ обжалван€то не

rр.Шумен 9700, бул.'славянски" м 17, тел,05.{/ 877106,8оо415,
e_mail: оd29_shUmёп@mzh,gочеrпmепt.Ьg

,,Земеdелuе" Шумен


