
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието. храните и горите
0бластна дире кция " 3е медел и е" ШУМ ЕН

"" 
ff.!.?ti.kl.?, 5 // / / /, а/ а /зl

гр. Шумеп
На оспование чл.3, ал.4 от Устройс!ъеIшя правиJтнйк на Областните дирекrши

..Земеделие" ДВ брой 7 от 26.01.2010 г., изм.,ЩВ. бр,75 от 27 Септември 20Iб г., чл.754
ал.1, T.l, sъв вр. с ч,,t.72в, a,r.2, от Правиляика за прилllг,lне Еа захона за собствеItостта и
ползваЕето Еа земеделс(ите земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закояа за собствеността и
ползваЕето Еа земеделскит€ земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад па Комлсияга, нlLзначеЕа
със 3аповед Nч Р! 07- 17106,08,2019г. на дирекrора яа ОД ,.Земеделие" Шумеt!, KaIсIo и
цредсmвеЕо сключено доброволцо сr1ораз},п,lение вх. JФ Р!-07-17-13103.10.2019г. за
землйцето rrа с. Сушппа, ЕКАТТЕ 70З98, общппа Върбица, за стопапската 2019/2020г.

НАРЕ Жf А М:
I. Утвърждавам рzrзпределевието па масивите за ползваяе в зем]rищсто на с.

сушина. обIrцяа Върбиц4 съгласяо подписчlното между собствепицrrте иlпtм
ползвателите споразрlение за създzвдtе Еа масиви за поJlзвме за стопацската 2019г. -
2020г. Описът яа масцвите и имотите по ползватели е представев в Прилоlt<ениетtr, което е
яеразделна част от заповедта.

II. Собствевиците и/илп ползвателите Еа земеделски земи, коцто желaцт да се
ползват от Заповедта в частта за разпредеJIеЕието на земеделските земи по чл.37в, ал.3, т.2
от ЗСПЗЗ, за които Еяма скJIючени договори за наем rlпи аренда и Ее са декларирацЕ 0т
собствениците и/илп ползватели са дтьr(ни да внесат по сметка за чужди средства на
Областна дирекция ..Земеделие" Ш}а,rеп сума в размер fiа средвото годиlllяо рентпо
плащаяе яа декар за земJIището в срок до три месеца от публикувапе на заповедта както
следва:

IBAN: BG 48 UNCR 7000 З319 710З 28, Упп Кредп.г Буlrбашк - фп.rтпал Шумен
BIC: UNCRBGýF
Срдяа регпrа ввоска за НТП - нива З5,96 /трйдесет и пет лева и деветдесет и

шест стотинки/ лв. ва декар.
III. 3а ползвателхте, които не са заплатили ср{ите за ползвaulите земи по чл. З7в.

ал, З, т. 2 от ЗСПЗЗ, се прилага ч;r. 34, ал. б ЗСПЗЗ.
lV. Въвод за поrвваflе Еа масив или Еегови части се извършва по искапе Еа

собстsеницIiте и./или по.rзвателите от обцинската слухба .,Земеделпе'' въз основа на
настояцата зatповед след прибирдrе яа реко]ттата и зaцтдащапе Еа дъJDкимите с}ми в
определеЕия срок.

Заповедта ведно с окоЕ!Iатслния регистър и карта на разllределението яа
ползваяето по масиви да се обяви в IФ{етството на с, Сушина, в сградаm на
ОС,.Земеделие" Върбица и се публикува яа интерпет стрzrвицитс яа обцина Върбица и на
О! ,,Земеделяе" Шрtея.

rр tЛуllен 9700, бул. 'Славяпскt'lE 17, тел. 0ý4/ 87710ý.8О0415,
o_maii: odz9_ýhUmen@m2h.9overnment,b9



Наgгоящата зatповед може да бъде обжаJваIrа цо реда Еа А.щдлiпстративЕо-
процесуаJIIIяя кодекс в 14-дневен срк от обшrшапето, като обжалваяето не сfiира
изпълItението l!.
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Елекфовният подпис се rrаlrира в отделев файл с назвавие signanгe.txt,p7s

rр,Шумён 9700, бул,'Славянсхи'М 17, т.л,054/ 877iOý, Е00415,
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