
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
[$инистерство на земеделиёто, хранпте и горите
0бластна ди рекция " 3е медел ие" ШУМЕН

п".'.ff--оРёЭр_ j/лs z,,, salт
гр. Шумен

На оспование чл.3, a,r.4 от Устройствения пра8илЕик яа Областпите дирекции
,,ЗемедеJrие" ДВ брой 7 от 26_01.2010 г., изм. .ЩВ. бр.75 от 21 Септември 20lб г., чл.75а.
ал,l, т.1, във вр. с ч,,I.72в, ал,2, от Правилника за прилaгatне на закопа за собствепостта и
ползването яа земеделските земи (ППЗСПЗЗ), ч"т.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и
ползвапето ва земеделските земи (зспзз), във връзка с Доклад Еа Комисиягц ЕазначеЕа
със Заповед N, РД 07- 17106.08.2019г. Еа диреюора на ОД,.Зем€делие'. Шрлен, какго и
представецо ск.!очено доброволно спораз}меrrие вх. ls РД-07-17-12103.10.2019г. за
землището па с. Ивацово, ЕкдттЕ з2113, общпва Върбица, за стопФrската 20l912020г.

Н А Р Е Ж Д Д М:
l. Утвърждавам разпределеяието яа масивпте за ползвzlне в землицето l{a с.

иваново, общлна Върбиц4 сьгласво подписавото между собствеЕицtlте gJпля
ползвателите споразумепие за създlвме ва масиви за ползване за стопанската 2019г. -
2020г. описът на масивите и имотите по ползвател4 е представен в Прилоrкението, което е
Еераздеrтна част от зzlповедта.

II. Собствениците и/или ползвателите на земеделски земиl коиlo жеJrмт да се
ползват от 3аповедта в частта за разпределението на земеделските земи по ч.rr.37в, a.r,3, т.2
от ЗСПЗЗ, за които яяма скIlючеяи договори за Baelt I]Lпи аренда и не са лекJlарирапп от
собствеЕиците и/или ползватели са длъжви да внесат по сметка за чу)iQlи сtlедства яа
Областна дирекttия ..Ъмедедие" Шуъlен сума в размер па средното t.оlцшно рентно
плащане на декар за землището в срок до три месеца от публикувдlе на зztповедта какго
следва:

IВДN: BG 48 UNCR 7000 3З19 710З 28, Уни Кредгг Булбаrrк - фплпал Шумеп
BlC: UNCRBGSF
Средrа ревтяа впоска за НТП вива 29,13 /двадесет и девЕт лева и трияадесет

стоrтнкl-/ лв. яа декар.
[II. За ползватеJмте, които не са зчшлатили сумите за по,пзвautите земи по чл. 37в,

м. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, се прилага чл. 34, ал. б ЗСПЗЗ,
Iv. Въвод за ползмItе Еа масив или негови qасти се извършвlt по искаве яа

собствеЕиците и/или ползвателйте от общинската служба .,Земе?]елие" въз осяова TIa
Еllстоящата зсшовед след прибиране яа реколтата и заллацане на дълхимите с},l!ли в
опр9делеция срок,

Заповедга ведно с окоtпатеJIЕия регистър и карта ва разпределението Еа
ползвмето по масиви да се обяви в кметството на с, Иваново, в сградата на
ОС'Земеделие" Върбича и се rryбликува ва иЕтернет стрalяиците на обцина Върбица и ва
ОД ,,Земеделие" Ш} ен.
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Настояtцата зrшовед може да
прцесуалния кодекс в 14-дЕевея
изпъJIнеЕието и.

бъде обжапвана по
срок от обявяването,

реда ва АдмиЕистативЕо-
като обжалвацЕто яе спира
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