РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
It4лнистерство на земеделието, храните и горите
Областна д и ре кция ''3емеделие'' ШУМЕН
зАповЕд

-.,,ffiёt}p;lй:

'2olB

на основаяие чл.37 в, ал.4 от Закона 3а собствепостта и llолзването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.lб от ЗИ! ЗСПЗЗ
.ЩВ,
бр,l4120.02.2015г.)
изтекъл едномесечен срок за произнасяяе на Кмета на Обцина
Върбица след решение яа общинския съвет от иск.lне изх.Л! Ш-4l9l/29.11,20l7 г. ва
.Щиректора на ОД "Земеделие"-Шумен за предоставяне Еа имотите - попски пътиша.
включени в заповедта по &1, 4, по цеяа в размер на средното
рентно плащане за
землището на с. СуmпЕа, ЕкАттЕ 70з98, общ. Върбпца, област Шумен, съгласно
скпючеио доброволrо спорaiзумение За рaLзпределеяие на масивите за ползване за
стопацската 20l 7/2018 г.

(
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ОПРЕ.I|ЕЛЯМ:
I. ЦеIrата на имотите

- полски пътипI4 вIспючени в разпределените масиви
ползване! в рtrзмер ва средното годицшо рентно плащапе, определено по
рсда на ý 2е
!Р ЗСПЗЗ от комисия, вазначеltа със Заповед Pfl 27-3l2106.10.20lб г. Еа директора
О,Щ "Земеделие"
Шумен, съrласЕо протокол от 16.12.20lб г, за отглеждане

-

едЕогодишни полски култури в размер па 21,94 лв./дка
Сушппа, ЕКДТТЕ 70398.

tla
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на
Еа
з8 землпщето пд с.

II. Включвам кьм площта на определените масивв за ползване съгласно
Заповедта по чл.37в, ал,4 от ЗСПЗЗ с Лi РД27-2,50D4.11.20l7 г. и п_тощtа на имотвте

- лолскll пьтица, както сJIедва:
По.lзвате-r

Обца
площ
Iд'Kzl

БОРНЕЛИ ЕООД
АХМЕД АДЕМ ГАЛИБОВ

,Екохикс, Еоод

ДАНИЕЛ АНТОНОВ МИХАЙЛОВ

диЕс Еоод
999-ив, дсЕнов Еоод

ФЕРАД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ

тодор николов христов
"мЕгс ФАрм" Еоод
,сАмс рАнч, Еоод

средна
рентяа
вноска

пlащане

0,79з

21.94 лв

l7_40 лв

з.26з

21 .94

ль

71.59 лв

0.87,1

21.94 лв

19.]8 лв

0.э86

21.94 лв

8.47 лв

4,62\

21.94 лв

1.281

21.94 лв

6. ] 8,1

2i.9.1 лв

6,,185

21 .94

l01.38 лв
28.]8 лв
lЗ5,68 лв
142.28 лв

].з06
5.479

ль
21.94 лв
21.94 лв

28.65

_пв

120,2I :rв

.I[ължимите суми за ползвatне на земите по чл.З7в, м.lб от зсПзЗ
землцщето па с. Сушппа, ЕКАТТЕ 70398, обл. ШумеЕ се зztплащат от съответния

ползвател по банковtl сметка на Община Върбица в едномесечея срок от издававето на
rlастояшата заповед:

Бавка: ,,.ЩСК'' ЕА{
Бапков код: SТýДВGSГ
Бацкова сметкд (IBAN)| ВG75ýТsА9300Е403000t00
Съгласно разпоредбите ца чп.З7в, ал.17 от ЗСПЗЗ, ползвателят, на който са
предоставеЕи полските пътица осиryрява досlъп до имотите) декларирапи ll змвсЕи за
ползваве в реuЕrи грllпици през следващата стопавска годива.
Неразделlа част от Еастоящата заповед е списък на полските пьтища, вкJlючепи в
масивите uа ползваlне ца съответЕIiя ползвател, изготвен с програмев продукт ,,Кадис
споразумевия".
Настоящата заповед да се обяви в сградата Еа кмЕтството на с. Суцинц Община
върбица и ва Обцивска слухба по земеделие-върбица и да се публик}ъа на интерtiет
с,гравиците на ОбщИЕа Върбица и на обЛастна Дирекция ,,ЗеМеДелие'' - Шумея.
Заповедта може да се обжалва пред Райояен съд-Велики Преслав по реда на
чл.l45 и сл.от АПК, във врьзка с ý l9,ал.1 от ЗИД на АПК,
Жапбата се rIодава в 14-дневея срок от съобщаването тез Областна дирекция
..ЗеМедеjlие" Ш)'!tен lо Районеь съд Ве_rики Прес_,rав.
Обriiдлвапето на ]аповедта не спира излълнеппето ii.
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