РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

ЗАПОВЕД
№ РД – 04-126 / 23.09.2020 г.
На основание чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
/ЗСПЗЗ/, във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД “Земеделие” и съгласно т.10
от Заповед № РД 46-221/22.05.2019г на Министъра на земеделието, храните и горите

Н А Р Е Ж Д А М:
І. Ползватели на земеделски земи от държавния поземлен фонд, които отговарят на
изискванията на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ да подадат заявление за предоставяне на имота и
сключване на договор за наем за стопанската 2020/2021г. Договорът се сключва за едногодишно
ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена, на която са
сключени договорите за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера
на средното годишно рентно плащане за землището в общината. Определената сума за наем за
ползване на имота за стопанската 2020/2021г. се внася по банковата сметка на Областна дирекция
“Земеделие” – гр.Ловеч
Банка: ОББ КЛОН ЛОВЕЧ
Банков код (BIC): UBBS BGSF
Банкова сметка (IBAN): BG73 UBBS 80023110049610
ІІ. Сключване на договора за наем с определените по т.І ползватели да се извърши след
представяне в Областна Дирекция „Земеделие” Ловеч на платежен документ за внесена наемна
вноска.
ІІІ. Заповедта да се обяви чрез поставяне на информационното табло на Областна Дирекция
„Земеделие” Ловеч и във всяка Общинска служба по земеделие по местонахождение на имотите и
да се публикува на интернет-страницата на Областна Дирекция „Земеделие” Ловеч.
ІV. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на началниците на ОСЗ.
V. Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, пред съответния Районен съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението й.
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