РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Обл астна д и ре кция "3емеделие" ШУМЕН
зАповЕд

n!рд.В;.ýý

гр. Шумеп,

.Ч.i.,...Ч*:..{!l!.0......

На осяоваяие чл.37 в, аr.4 от закона за собственостIа и llолзl]ането Еа
земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в. м.16 от ЗИ.Щ ЗСПЗЗ
!В,
бр, )4/20.02,2015г.)
изтекьл едяомесечец срок за произнасяне на Кмета на Общипа
Върбица след решевие на общинския съвет от искане изх.JФ Ш-4l9l/29.11.2о\"] r. gа
.Щиректора на ОД "Земеделие"-Шlмен за предоставяне на имотите - полски llътища,
включеЕи в з!tповедта по ал. 4, по цена в размер Еа средяото peнTrro плаtцаЕе за
землището ва с. Кьолмен, ЕкАТТЕ 41054, общ. Върбпцд, област Шумен, съгласно
сключено доброволяо слораз},l!fеIlие за разпределенltе на масивите за ползване за
стопаяската 20 l 7/201 8 г.
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I. Цевата rа имотите
полски пътища, включеЕи в разпределепите масиви
ползване, в размер на средното годишпо рентно плащаве, определено по реда яа ý 2е
,ЩР ЗСПЗЗ от комисия, пазначена със Заповед РД27-З12106.10.2016 г. на директора
ОД "Земеделие" - Шумен, съгласцо протокол от 16.12.20lб г, за оlглеждаЕе

-

Еа
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ва

lla
едногодишни полски култури в размер пд 21,95 лв./дкд за земJlищс,гo на с.
Кьолмен, ЕКАТТЕ 4l054.

II. Вк,rючвам кьм площтд Ilа определеtlите Macllвц tа ползвапе gьгласно
Заповедта по чл,37в, ал.4 от 3СПЗЗ с Л! РД2l-В5П6,rc.20|7 г. и плоц,r.а яа имотите
- полскп пътпща, както следва:
Обща
По.,tзBaTe.T

1lлощ

lдклl

МАХМУД ЗЮЛКЯРОВ ХЮСЕИНОВ
^мЕгс ФАрм" Еоод
,АгрозАрАн. Еоод
рпк "ново врЕмЕ^
"Агри холлинг" Еоод
,мушЕв 58_стоян
димитров"

средпа
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вноска

пJашане

1.29

21.95 лв

94.17 лв

з.29

21.9j лв
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21.95 -rB

l15.1j лв

2,.646

21,95 лв

58.08 лв

6.926
6.1зб

21.95 лв

l52,03 лв
lз4,69 лв

21.95 лв

Дължимите с},]\,tи за flолзване на земите по чл.37в, ал.16 от зсПЗЗ за
землпщето ва с. КьолмеЕ. ЕКАТТЕ 41054. обл, Шрiен се заплащат от съответЕия
ползвател по баякова сметка на Община Върбица в едномесечец срок от пздавдЕето Еа
llастоящата заловед:

Бапка: ,lCK'' ЕД!
Банков код: ýТsАВGsF
БаЕкова сметка (IBAN): BG75STSA93008403000!00
Съгласно разпоредбите Еа чл.З7в, ал.17 от ЗСПЗЗ, ползвателят. Еа който са
предоставени полските пътища, осиryрява достъп до имотите. декJIарираци и змвени за
ползване в р€мни граници през следващата cтoпaltcl(a година.
неразделна

част от яастоящата

заповед

е списък

ва полските

пътищаt

вкJlючеви

в

масивите яа ползване на съответЕия ползвател, изготвен с прогр?lмен продукт .,Кадис
споразумеяия".
настоящата заповед да се обяви в сградата на кметството на с. кьолмеЕ, ОбщиЕа
Върбица и яа Общинска сл}тtба по земеделие-Върбица и да се публикра ва иятернет
стравиците па обцива Върбица и на областпа Дирскция -.Земеделие" - шумен.
Заповедта може да се обжалва пред Райояеп съд-Велики Преслав по реда Еа
чл,145 и сл.от АПК, във връзка с ý 19. ал.l от ЗИД Еа АПК.
Жмбата се подава в 14-дцевея срок от съобцаваяето чрез Областна дирекция
..Земеделие"-Шумен до Райопен съд - Велики Преслав.
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