РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
It/lltlcTepcTBo на земеделието. храните и горите
(Jьластна д и р е к ц и я .' 3 е м е е л и е
'. ШУМЕН
д

зАповЕд
€- ý
Dп 1\
b-t- JJ
.р. il;;;"09;:э?;.:iiiii.....
i],n

осяоваЕие чл.з7 в, ал,4 от Закова за собствеността
и ползвапето на земеделските
__на
земи (ЗспЗЗ), във връзка чл.37в, a,r.16 от ЗИ{
3СПЗЗ t дв, ср.iайЬi.iоl5г.) и изте,.ьл
едномесечен срок за произнасrнa
на Община Ьърбица след решение на
"-1,цy:rч
обц{инскиясъветотисканеизх.NеШ-4i91l29,11.2О11.;;r"р-";;;;";ЬД'Земеделие''-

Шумеп за предоставrЕе ва имотите полски пътищ4
включеЕи в заflовеmа по ал.4, по
цена в размер Еа средlото реfi,mо плащане за землtlцето яа
с. Ловец, !кдттЕ 4зi49,

общ, Върбица, област Шумея, съгласtlо сключено
доброволпо

разпределеЕие яа масивите за ползваце за стопаяската 2017120f8 г.
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I. Цецата ва имотцте
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в рirзмер на средното ."о";х",;;}11
l:лlвjч:.
;;
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О.Щ "Земеделие" - Шумен, съгласrrо протокол
"u
от 16.12.20lб г. за отглеждапе на
едпоrодишни полски култ}ти в размер па t8,81 лв./дка
за землцщето на с, Ловец,
ЕкАттЕ 4з949.
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II. Вк,rючвам кьм плошта н, определените

:rrасивп за ползваllс съгласпо
Заповедта по чlr.З7в, ал.4 от ЗСПЗЗ с Jt! РД27-25З121.11.2017
г. и площта на имотпте полскп пьтпща, както следва:

сума за
п-]ашаЕе

СВЕТЛОЗАР МИЛАНОВ АЛЕКСА

,сАмс рАнч, Ео
"мЕгс ФАрм" Еоо
,Агри холдинг"
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!ължвмите су\4и за ползване на земите по чл,з7в, ал.16 от ЗСПЗЗ
за
ЗеМЛПЩеТО На С. ЛОВеЦ, ЕКДТТЕ 43949. обл.
Шумен се заплащаl от съответния
ползвател по банкова сметка Еа община Върбица
в
настоящата заповед:
"rno""""r"" "рол.-.о., ,naou""rr"ro n"
Банка:
ЕАД
БаЕков 'ДСК''
код: SТSДВGSF
Бапкова сметка (IBAN): ВG75sТSА9300840зоOOr00

Съгласно разпоредбите на чл.37в, ал.l7 от ЗспзЗ, ползвателят, на който са
предоставеIlи полските пътищ4 оспryрява достъfl до имотите,
декJIарираци и заявени за
ползване в реaцни грФlици през следващата стопаЕска годица,
неразделпа част от настояцата заповед е списък на полскгте пътища, вIOlючепи
в
масивите яа ползване на съответяия ползвател, изготвев с програмев продJДсг
..кадис споразумения".
настоящата заповед да се обяви в сградата на км9тството Еа с. ловец, общипа
Върбица и ва Общинска служба по земеделие_Върбица и да се публикува
на иптерЕЕт
стравиците на ОбщиIrа Върбица и ва Областва .Щирскция
,,З"""деrrп"'. - Ш)-еп.
Заповедта мохе да се обжалва пред Райовея съд-Велики Преслав по
рсда на чл.145
АПК, във връзка с ý l9, а,r.1 от ЗИl[ яа ДПК.
жалбата се подава в 14-дцевев срок от съобцаването чр9з областIiа
д.aрекция
.,Земеделие"-Шумев до РайоЕен съд - ВеJrики Преслав.
и сл.от

обriаJrвsЕето па здпоsедта Ее спrра пзпьлrrеппето й.
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