Държавни такси/ Наемни вноски

Банкови сметки

Държавни такси, които се заплащат при БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА,
промяна на предназначението на земеделските ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
земи, съгласно Тарифа на таксите е необходимо да
се преведат по банкова сметка на Министерство на IBAN: BG97 BNBG 9661 3000 1500 01
земеделието, храните и горите
BIС: BNBGBGSD
- Наемни и арендни вноски по сключени договори
за ползване на земеделски земи от Държавния
поземлен фонд
- Държавни такси за предоставяне на
административни услуги от Общинските служби
по земеделие, съгласно Тарифа за таксите,
събирани от органите по поземлена собственост
- Държавни такси, съгласно Тарифа за таксите,
събирани по Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника е необходимо да
се преведат по приходна банкова сметка на
Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
ГР. БЛАГОЕВГРАД

- Депозити за участие в тръжни процедури за
отдаване под наем и аренда на земеделски земи от
Държавния поземлен фонд
- Гаранции по договори след проведени процедури
по Закона за обществените поръчки
- Суми за ползване на земеделските земи по
чл.37в, ал.3, т.2 и чл.37ж, ал.12 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи
(„бели петна“) е необходимо да се преведат по
набирателна банкова сметка на Областна дирекция
„Земеделие“ Благоевград

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
ГР. БЛАГОЕВГРАД

IBAN: BG35 UNCR 9660 3188 2329 10
BIС: UNCRBGSF

IBAN: BG30 UNCR 7000 3319 7136 59
BIС: UNCRBGSF

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Издаване на електронно свидетелство за
съдимост.
IBAN: BG09BNBG96613000173701
Важно! При плащане, различно от това с кредитна
или дебитна карта или чрез „Код за плащане в BIC: BNBGBGSD
Портала за електронни плащания“, моля, имайте
предвид, че в полетата „Основание за плащане“ и
„Номер на документа, по който се плаща“ на
бюджетното платежно нареждане, задължително
се
посочва
Регистрационния
номер
на
заявлението.
-

При грешно посочен Регистрационен номер на
заявление (номер на заявката) в бюджетното
платежно нареждане, системата няма да може да
обработи заявката и да издаде електронно
свидетелство съдимост.
Министерство на правосъдието и Областна
дирекция „Земеделие“- Благоевград не носят
отговорност при наличие на несъответствия.

