
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
iIинистерство на земеделието, храните х горите
0бластна ди рекция "3емедел ие" ШУМЕН

зАIIовЕд
ЛЪ РД 27-219l07.1|.2Ol7 г.

гр. Шумен
На основаЕие чл.З, м.4 от УстройствениJl правилник па Областните дирекции

,,Земеделие" ДВ брой 7 m 26.01.2010 г., изм. ,Щ. бр,15 от 27 Сеmември 20lбг., и Еъв
връзка с чл.З7в, м. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като
взех предвид доклада на комисият4 назЕачсна със Заповед Ns Р! 27 -|25/28.07 .20l'l г. ч
сключеяою споразум€ние за ползваве на масиви в землището на с, Методпево, общпна
Върбиця, ЕКДТТЕ 47915 за стопанската 20l7 / 20l8 г.

ЕАРЕЖДА М:
l. Утвърждавам разпределепиею на масивпте за ползване в землищсто на с.

Методиево, общиIrа Върбица съгласво подписаното мФrцу собствениците и/или
ползвателите споразумение за създаваIlе на масиви за ползване за стопанската 2017 г. -
2018 г., коию са неразделна част от насюrщата заповед.

II. Собствениците 
'или 

ползвателите на земеделски земй, коцто жсJI?цт да се
ползмт от Заповедта в часта за рzвпределениек, на земеделските земи по чл.З7в, ал.З, т.2
m ЗСП3З, за които няма скJlючени договори за наем или аренда и не са декIIарирани от
собственицIпе и/или ползватели са дtъжIJи да внесат по сметка за чужди средства на
Обласгва дирекция ,,Земеделие" Шумея сума в размер на средвото голишно рентно
плащане на декар за землището в срок до три месеца от публик}ъане на заповелга какт0
следм:

IBAN: ВG 48 IJNCR 7000 З3l9 7103 28, YErr Кредит Булбявк _ фцлпал Шумей
BIC: UNCRBGSF
Срелна реrпна вЕоска за НТП - пива З0,29 /тридесет лева, двадесет и девет

стотинки/ лв. на декар.
III. При невнасяне на дълхимите суми в определения срок по т. [I за земеделските

земи, обработвани без правно основание, ползвателите им Еямат право да ги ползват и
земите подлежат на изземване ло р€да на чл.34, ал.6, ал.8 от ЗСПЗЗ.

Iv. Въвод за ползваяе на масив или негови части се йзвършва по искане ila
собствениците r-r/или лолзвателите от общиЕскаm служба ,,Земеделие'' въз основа на
настоящата заповед след прибиране на реколтата и заплащане на дължимите суми в
определения срок.

Настоящата Заповед следва да се обяви в кметство с. Мсmдиево, в с,рццата на
ОС,,Земеделие" Върбица и се лубликува fiа иmернет страниците на община Върбица и на
О,Щ,,Земеделие" Шумен.

на осfiование чл.37в, ал.5 от Зспзз Заповедта може да се обжалва по реда на
Адмивистративно процесуаJ!ния кодекс. Съгласt{о чл.37в, ал.6 от ЗспЗз обжмвапето ве
спира изпълнението й.

ов

,, Земеёелuе " Шумен

.р,Шумен 9700, бул, 'Славянски' м ]7, тел. о54/ 877106, 8o04l5,
e_mail: оdz9_shUmел@mzh,gочё.пmепt,Dо
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