РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна ди рек ция " 3ем едел ие " ШУМЕН
зАповЕд
л! рд .В,.:.ý-).........

гр. Шумен, ..lI9-.!L.Дt.....

На основание чл.З7 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползванеlо Еа
земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка,iл.37в, ал.16 от ЗИ! ЗСПЗ3 ( .t{B,
бр.14/20,02.2015г,) и изтекъJl едЕомесечен срок за произЕасяl{е на Кмета па Община
Върбица след решепие ва общинския съвет от искаtlе изх.N9 ш_4191/29,1!.20l7 г. яа
.Щиректора на ОД "Земеделие"_Шумеп за предоставяне на имотите - полски пътища.
вtс,lючеяи в заповедта по м. 4. по цена в размер Еа средlото рентяо плащане за
землището на с. Станянци, ЕкдттЕ 68847, общ. Върбица, област шумен, съгласно
сюIючеЕо доброволво споразумение за разпределевие на масивите за ползване за
стопаЕската 20l7120] 8 г

ОПРЕ!ЕЛЯМ;
I. L[eHaTa на имотите - полски пътищ4 включени в р,впределените масиви Еа
ползвФIе, в размер Еа средното годишIlо рептЕо плащаце, определево по реда на ý 2е
от !Р 3СПЗЗ от комисия, н.tзЕачеЕа със Заповед РД 27-З12106.10.2016 г. ва
директора яа ОД "Земеделие" - Шумен, съгласяо протокол от 16.12.2016 г. за
отглеждаце на едЕогодишни полски култури в размер ва 33,90 лв./дка за
землпщето на с. стапяпцп, ЕКдТТЕ 68847.

II. Включвам кьм плопЕа па определенитс маспвп за ползваие съгласно
Заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ с .iФ РД 27-155/29.09.2017 г. и llJtom,гtt на
имотпте - полски пътища, както следва:
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Дължимите сумй за ползваве на земите по чJ.З7в, м.lб от ЗСПЗЗ за
землящето па с. Станянци, ЕКДТТЕ 68847, обл. Шумеп се заплацат от съответния
ползвател по бацкова сметка на Община Върбича в едвомесечец срок от пздаването
fiа настоящата lаповед:
Бапка: ,,ДСК" ЕАД
Бапков код: ýTSABGSF
Бапкова сметка (lBAlt): BG75sTsA93008403000100
Съгласно разпоредбите на чл.37в, ал.l7 от ЗСПЗЗ, ползвателят, на който са
предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, демарирiшlи и змвени
за ползвatпе в ре,lлни граници през следващата стопанска годиllа,

Неразделна част от яастоящата заповед е списък па полските пътиша. включени
в масивите ва ползвапе Еа съответнйя пол3вtlтел, t зготвеЕ с проФамев проду(г
-СПОРа3}T,tеЯИЯ".

'Кадис

настояцата заповед да се обяви в сградата на кметството на с. станяяци,
обцива Върбица и на Общйяска служба по земеделfiе_Въфица п да се публикува на
иптернет стд{иците ва Община Върбица и Еа Областttа Дирекция ,,Земеделие" _
Шумен.

Заповедта може да сс обжаrrва пред Райовен съд-Велпки Прсслав по реда на
чл.l45 и сл.от АПК, във връзка с ý l9, ал.l от ЗИД Еа АПК,
Жа,,Iбата се подава в l4-дriевен срок от съобщаването чрез Областва дирекция
,3емеделl.tс"-Шумеli до Райопев съд - Веrпки Преслав.
Обrкалването на заповедта не спвра
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