
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
0бластна ди рекция "3е медел ие" ШУМЕН

зАповЕд
J\Ъ РД 27- 1б0 /29.09.2017 г.

гр. Шумев
На осяовавие чл.3, м.4 от УстройствеЕця правилlик Еа ОбластЕите дrрешши

,,Земеделпе" ДВ брой 7 от 26.01.2010 г., изм. .ЩВ, бр. 15 от 2'1.09.20:16 г,, и във връзка с
чл.З7в, ал. 3 от Закопа за собствепостIа и по,,вв:шlето ва земеделските земи, като взех
предвщI доклада Еа компсията, назЕачеЕа със Заrовед Nэ Р! 27-125128.01.20l'l г. за
ползване на масиви в землIчlщето ва с. Староселка, общппа Върбпца, ЕКАТТЕ 99165 за
стопаЕската 2017 / 20l8 г.

О.ЩОБРЯВАМ:

[. Проект за разпредедеппе по sл.З7в, ал. 3 от Закоtlа за собств€Еостта и
ползваIiето па земеделските земи за землище с. Староселка, общпrа Върбrца за
стоrrаяската 20l7l20l8 г. за Емотите лодробцо опЕсаЕи в прилоrкеrтие J'l! 1 па настоящата
Заловед, подписав от комисIлJIта назЕачеЕа със Заповед N9 РД 2'7-125128.07.2017 г. па
,Щиректора яа ОД ,,Земsделие" Шlмен, при изриrшото условие, чс земеделските
производителй, които обработват земите си в реФпiи граяици, змазват местоположеttието
си в масйвите-

II. Ползватедите па з€медедски земи по проекта за служебпо разпределеЕпе са
дль7кни да вЕесат по смстка за чужди средства па Областна дирсrсця ,,Земеделие" Шрлеп
сума в размер Еа средяото годишно рептЕо llлauцане на декар за землищ9то в срок до три
месеца от публикуваве tlа заповедIа както следва:

IBAN: BG 48 UNCR 7000 З319 7103 28, Упп Кредrг Булбапк _ фплиал Ш}меп
BIC: UNCRBGSF
Средца реятЕа вЕоска за НТП - цива l 1,74 /едицадесет лева, седемдесет и четири

стотяпка/ лв. ва декар.
[Il. fIри невнасяпе яа ,ължимите с}ми в определениJI срок по т, II за земеделските

земи, обработваЕи без правно основliяие, по,,1звателите им Еямат прбво да гIl ползват и
земите подIежат на liзземвме по реда Еа,ц.З4, ал.6, ш.8 от ЗСПЗЗ.

Iv. въвод за ползваце на масив или Еегови части се извършва по искzulе ца
собствеЕиците и/или ползватеJйте от обцшrската слlхба ,,Земеделие'' въз octtoBa ва
ЕастояIцата заповед сдед прибпрме Еа реколтата п заплatIцдIе Еа дължимите су|й в
определеЕия срок.

Настояцата Заповед следва да се обявп в roreтcTBoтo, в сградата на ОС,,Земедепле''
Вьрбица и се lryблик)ва Еа шtтерпет стрмиците па обпива Върбица и на ОД ,,Земедел[е''
Ш},r.{еЕ.

на осltовФrие чл.37в, a,r.5 от ЗСПЗЗ Заповеmа може да се обжалва по реда на
Аryg!цстатпвно процесучшция кодекс. Съглаcrlо чл.З7в, ал.6 от ЗСПЗЗ обжалваrето не

/ФI'а,цзlТБ]ще. 
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