РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция “Земеделие” ШУМЕН

ЗАПОВЕД
№ РД – 04 – 197/ 18.12.2020 г.
гр. ШУМЕН
На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните
дирекции „Земеделие” ДВ брой 7 от 26.01.2010 г., изм. доп. ДВ брой 40 от 05.май 2020 г.,
чл.75а, ал.1, т.2 във връзка с чл.72а от Правилника за прилагане на закона за собствеността
и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка с чл.37в, ал. 4 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с доклада на комисията,
назначена със Заповед № РД 04-39/31.07.2020г. на Директора на ОДЗ Шумен, както и
представено сключено доброволно споразумение с вх. № ПО-09-774/09.11.2020г. за
землището на с. Бял бряг, община Смядово, ЕКАТТЕ 07729 за стопанската 2020/2021г.
НАРЕЖДАМ:
І. Утвърждавам разпределението на масивите за ползване в землището на с. Бял бряг,
община Смядово съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите
споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2020 г. – 2021 г. Описът на
масивите и имотите по ползватели е представен в Приложението, което е неразделна част
от заповедта.
ІІ. Собствениците и/или ползвателите на земеделски земи, които желаят да се ползват
от Заповедта в частта за разпределението на земеделските земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ,
за които няма сключени договори за наем или аренда и не са декларирани от собствениците
и/или ползватели са длъжни да внесат по сметка за чужди средства на Областна дирекция
„Земеделие” Шумен сума в размер на средното годишно рентно плащане на декар за
землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта както следва:
IBAN: BG 48 UNCR 7000 3319 7103 28, Уни Кредит Булбанк - филиал Шумен
BIC: UNCRBGSF
Средна рентна вноска за НТП – нива 23.00 /двадесет и три лева/ лв. на декар.
ІІІ. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал.
3, т. 2 от ЗСПЗЗ, се прилага чл. 34, ал. 6 ЗСПЗЗ.
ІV. Въвод за ползване на масив или негови части се извършва по искане на
собствениците и/или ползвателите от общинската служба „Земеделие” въз основа на
настоящата заповед след прибиране на реколтата и заплащане на дължимите суми в
определения срок.
Заповедта ведно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването
по масиви да се обяви в кметството на с. Бял бряг, в сградата на общината в гр. Смядово, в
сградата на ОС „Земеделие” Смядово и се публикува на интернет страниците на община
Смядово и на ОД „Земеделие” Шумен.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс – в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира
изпълнението и.
ВИОЛЕТА ВЪЛЧЕВА
Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Шумен

