РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М и ни стерство на зем едел ието, хран ите и горите
06ластн а ди ре кция "3емеделие" ШУМЕН
зАповЕд
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На основаriие чл.37 в. м.4 от ЗакоЕа за собствеltостта и ползването на земелеJtските
земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, a,r.lб от ЗИД ЗСПЗЗ ( !В. бр.14120.02.2015г.) и изтекъл
едЕомесечен срок за произяасяле на Кмета на Община Върбица след решецие ца
общинския съвет от искане изх-Nq Ш_4l91129.11.20|'7 r. ва Дмректора ва О.Щ ''Земеделие''_
Шумен за предоставяне Еа имотите , полски пътища! вIа'tючени в зЕшоведта по м. 4, по
цена в размер Еа средЕото peнTtlo пл?uцапе за землицето яа с. Конево, ЕКАТТЕ 38306,
общ. Върбпца, област Шумен, съгласЕо сключено доброволно спораз}меЕие за
разпр€делецие fiа масивите за ползваЕе за стопанската 20 l 7/20 l 8 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

l.

Цеяата ва имотите - полски пътищз. вкJlючеяи в рarзпределените масиви яа
ползване, в размер uа средното годишЕо рентпо плацане, определепо по реда на ý 2е от
ДР 3СПЗЗ от комисия, назначена със Заповед РД 27-312106.10.20lб г. на директора ва
ОД "Земеделие" Шумеп, съгласно протокол от 16.12,2016 г. за отглеждатlе на
едяогодишни полски култури в размер па 28,57 лв./дка за землпrцето 8а с. Копево,
ЕкАттЕ з8306.

II. Включвам кьм плоцта на определените масrlви за ползвдне съгласпо

Заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ с Л! РД21-251124.|1.2017 г. и плоц,tа на имотлте
ло-lски пътпща, както следва:
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ввоска

земите по .rл.37в. м.16

землицето на с. Копево, ЕКДТТЕ 38З06, обл. Шумев се

от ЗСПЗЗ

-

за

заплащат от съответвия
ползвател по банкова сметка на Общива Върбица в едяомесечен срок от пздавапето пд
пастоящата заповед:

Банка; ,,.ЩСК" ЕШ
БлнкоЕ код: STSABGýF
Бавкова еметка (IBAN): BG75STSA93008403000I00

Съгласво разпоредбите на чл.37в, ал.17 от ЗСПЗЗ, ползвателят, яа който са
предоставени полсIо]те tlьтица, осиryрява достъп до имотпте, декларираЕи и змвеви за
ползване в ремни граници пр€з следващата cтofiztнcкa ]-одина.
Неразделна част от настоящата зalповед е списък на полските пътища, вк,Iючени в

масивите

на ползвме

па съответния

ползвател!

изlотвен

с програмен

продукт

.,Кадис

споразумеЕия".
Настояцата заповед да се обrви в сгрzuIата яа кметството на с, Конево, Обцина
върбица и яа обцивска служба по земеделие-върбица и да се публикува Еа иttтернет
страниците на Обчrина Въфица и ва Областна [ирекция ..Земеделие.. - Шумен.
Заповедта може да се обжалва пред Райояен съд-Велики Преслав по реда иа чл.l45
АПК, във връзка с ý 19, ал.1 от ЗИ! на АПК.
Жалбата се подава в 14-дцевеЕ срок от съобщавансто чрез Областяа дирекция
..Земеделие"-Шlтtен до Райопеп съд - Велики Преслав.
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