РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

lt!инистерство на земеделието, храfiите и rорите
0бластна ди ре кция "3емеделие'' ШУМ ЕН
зАповЕд
.р.
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На осЕоваяие чл.З7 в, a,r.4 от Закона за собствеността и ползването lJа земеделските
земи (3СПЗЗ), във връзка чл.З7в, ап.16 от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВ, бр.1412О.02.2015г,) и изтекъл
едномесечеЕ срок за произнасяне на Кмста па Обцина Върбица след
решение на
обципския съвет от искане изх.N9 Ш-4191/29.1 1.2017 г. Еа Дирекгора на ОД '.Земеделие'.Шрrея за предоставяне rlа имотите полски пътища, включени в заловедта по ап. 4, по
цена в размер Еа средЕото peнTlto плащаIiе за землището Еа с. Бо2ryрово, ЕКДТТЕ 05075,
общ. Върбпца, област Шумея, съглас!]о сключено доброволЕо сtrораз)4i{еЕие за
разпр9деление па масивите за ползваве за стоцанската 2017120l8 г.

ОПРЕДЕЛЯМ

:

I. Цеяата на имотите - полски пътица, вtglючеяи в разпределените масиви tIa
ползмне, в размер яа средцото годишво реIlтво плащаЕеl определецо по реда ва ý 2е от
др зспзЗ от комисия, назначена със Заповед рд 2,7-з|r2/06.10,20ir6 г. на ltирек.гора на
ОД "Земеделие" - Шумен, съгласно протокол от 16.12.20lб г. за отглеждане на
едногодишни полски култури
Боriyрово, ЕКАТТЕ 05075.

в

размер ца З5,17 лв./дка зд землfiщ€то

па

с.

lI. Включвам към площта ца

опредеJtенцте маспви за ползвапе сьгласпо
Заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ с Лэ рд 27 -154129.09.2017 г. и плоlц,в на имотите
полски пътпща, както следва:
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МАХМУЛ ЗЮЛКЯРОВ ХЮСЕИНОВ

\7.94,7

средна
рентЕа
BllocKa
З5.17 лв

сума ]а

llJдщане
631.20 лв

дължимите суми за ползване на земите по чл.з7в. ал,lб от зспзз за
землището Ея с. Бо)ьтрово, ЕкдТТЕ 05075, обл. Ш).мен се заплацат от съответни,
по банкова сметка па ОбцltЕа Върбица в едпомесечеп срок от пздававето на
Еастоящата заповедi
ползвате,,I

Бапкаl
ЕА!
",ЩСК''
Бавков код: SТýАВGSF
Бапкова сметка (IBAN): ВG75sТsА9З008403000100
Съгласпо разпорлбите яа чл.37в, ал.l7 от ЗсПЗз, ползвате]тIт! на който са
предостaвени полските пъмц4 осиryрява достъп до имотите, декJIарираЕи и змвени за

ползваве в реаJIllи граЕици през следващата стопанска годиЕа.

неразделта част от вастоящата заповед е списък Еа полските пътища вкпочени в
масивите Еа ползваIlе па съответция ползвател, изготвея с програмеq продукт ..Кмис
спораз}мевиr".

Настояцата заповед да се обrви в сградата на кметството ва с. Бохqрово. Община
върбица и на общипска слух{ба по земеделие-върбица il да се публикува на интервет
страниците на Общива Върбица и Еа Областна ,Щирекция ,.Земеделие'' - Шумен.
Заповедга може да се обжалва пред Райояев съд-Ведики Преслав по реда па.rл.l45
АПК, във връзка с ý 19, ал.l от ЗИД Еа АfIК.
Жмбата се подава в 14-дневен срок от съобщавацето lФез Обласlна лирекцЕя
..Земеделие"-Ш}меЕ до Райопен съд - Велlrки Преслав.
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