
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горlrте
Областна ди рекция "3ем еделие" ШУМЕН

зАIIовЕд
Лg РД 27 - 220 / 07.11.2O17 r.

гр. Шумеп
На осцование чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областнлтге дирекции

,3емедеше" ДВ брой 7 сrг 26.01.20t0 г., изм. ,Ш. Ф.75 о.l 27 Сеmември 2016г., и във
връзм с чл.37в, ал. 4 от Закона за собственостга и ползвмето ца земеделските земи, като
взех предвид докJrа,да на комцсията, вазначена със Заповед _i\Ъ РД 2'l-'l2128.07.2ol7 r. й
скJrюченото споразрlение за ползванс на масиви в землицето на с. МеЕгпшево, общпrrд
ВъФхца, ЕКАТТЕ 47785 за сmпанската 2017 / 20l8 г.

ЕАРЕЖДА М:
I. Утвърr(давам рщпределеяието на масивите за ползване в землищею яа с.

Менгишево, обцина Върбица съгласно подписаното между собсгвеницlле п/или
ползвателите спораз)4vение за съitдalване на масиви за ползване за стопанскаm 2017 г. -
20 1 8 г., колrго са неразделна част от настояцаm заповед.

lL Собствениците и/или ползватЕли-ге Еа земедедски земи, коию желалт да се
ползват от Заповедта в частm за разпределението на земеделските земи по чл,З7в, ал.З, т.2
от ЗСПЗЗ, за които няма скJtючеIrи договори за наем или аренда,{ не са декпарир!tяи от
собствеяициrе и/или ползватели са длъхци да внесат по сметка за чужди средства ва
Облаотяа дирекция ,,Земеделие" Шlмен сlъ.lа в размер на средвото годишно р€нтно
плащаве Еа декар за землището в срок до ти Mecerв от публикране на зltповедm както
следм:

IBAltt: BG 48 UNCR 7000 3319 7103 28, Упп кредит Булбаяк - филвал Шумеп
BIC: UNCRBGSF
Средяа реrrгна вЕоска за НТГI - нива 27,20 /двадесФ и седем лсва и лвадесет

стотинкlt/ лв. яа декар.
[П. При невнасяне Еа дължимите суми в определения срок по т. I[ за земеделските

земи, обработвани без правно осномниеj ползвателите им нямат право да ги ползват и

земите подлежат на изземване по реда на чл.З4, ал.6, ал.8 от ЗСПЗЗ.
IV. Въвод за ползваве на масив или негови части се извършм по исмfiе на

собствениците и/или ползвателите от общивската сл5пtба ,,Земеделие" въз основа на
настоящата заповед след прибиране на реколтаm и заплащане на дължимите суми в
определеяиrl срок.

Настояцата Заповед следва да се обяви в кметство с. Менгишево, в сградата на
ОС'Земеделие" Върбица и се публикува Еа интерЕет страцицлrге яа общива Върбица и на
ОД,,Земеделие" Ш}аrен.

На основаЕие чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ Заповедга мохе да се обжалва по реда на
Адмивисlративно цроцесумяия кодекс. Съaласuо чл.37в, aJt,6 от ЗСПЗЗ обжмванею яе

ието и.

,,Земеlелuе" ЦIумен

rр,ШумеR 9700, бул,'Славянски'l& 17, тел, О54/ 877106,8О0415,
e_mail: оdzg_shUmел@mzh,gочёlпmепt.Ьg
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