
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
0блаGтна ди ре кция ''3емsделие'' ШУМЕН

злповЕд

.р.ш*##.оТчоlс..

На осцовавие чл,37 в. ал.4 от Закона за собственос],га и ползвмето на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка чл,З7в, м.lб _от зИД зспзз ( ДВ, ор. i+iib.oz.zo r s..1 и изтекъледномесечетl срок за произпarсяЕе на Кмета на Община Върбица след решение па общинскиясъвет от искаве изх.N! ш-3зз7/05,11.2015 г, на Директора на О! :.Земеделие'LШумен 
запредостЕвяlIе lla имоштте - полски пътища, вtоlючеIlи в заловедта по ал. 4, no u"ru u р*""р ouсредното petIтEo плащаяе за землищ9то яа с. Бяла река, ЕКДТТЕ 07692, обur. Ььрбпца,област Шумеп, съгласно сключено доброuооuо 

"rrор*'1-"""" "u l*np"o.n"nr" оа маслlвите заползваltе за стоп,ulската 2015/2016 г.

ОПРЕflЕЛЯМ:

l. ЦеЕата на имотите полски
размер ва средното годишно о"','"Ч;fi:;::;о"!iНхffi:"ffiТ ý"j.i iЪ"8Ёli$";iк_омисия, Еазцачена със Заловед РД 2r- l 5з/2S.08,20 ] 4 г, на директора ца оД ''Земеделие'' -Ш}.vен, съгласно протокол от з0.09.20]4 .. .u o..n"*ourJ пu'Ъrпu.uоrur"о non"*nку-лтури в размер ria 19,89 лв./дка за землицlето Е. с. Бяла река, ЕКАТТЕ 07692 застопдпскатд 20l5/2016 г.

lI. Включвам кьм
по чл.З7в, ал.4 от ЗСПЗЗ
както следва:

площтд ца определеЕите масиви за ползване съгласно Заповедта
с Л! РД 27-28ll0З.11.2015 г. и площта на имотпте - полски пътищаt

ползвател Обtца
площ /дк'

средна
рентна
вноска

сума за
плацане

"хаде Tpal.!c" ЕООД бз,605 19,89 лв 1 265.10 лв
"Екохикс" ЕООД 4з,985 19,89 лв 874,86 лв
дйдьн дхмедов шабанов 9 в72 19,89 лв 'l92,з8 лв
хюсеин ЕDджан lu(мел 6,495 19,89 лв 129,19 лв
шаЬан Ахмедов Кючуков 23,73в 19.89 лв 472.15 лв
Емине Ибрям Хамза 4.089 19,89 лв 81,з3 лв
Ахмед Щабанов Дхмедов 30,114 19,89 лв 598,97 лв
ьейхан Фикри Мустафа 8,673 19,89 лв 172.51 лв
Айлин хюсеин чъкръкчи 3.996 19,89 лв 79,48 лв
хамди Ахмед Хамза 6,828 19,89 лв 135,81 лв
васвие местан хюсеин 5.624 19,89 лв 1 11,86 лв"999 - Иван Дсенов" ЕООД 8,65з 19,89 лв llz.llлв
"Самс ранч" ЕООД 8,950 19.89 лв 178,02 лв
Мустафа Халилов Яхов 3.909 19,89 лв 77,75 лв
лжёнгис Мустафов Халилов 8,14з 19.89 лв 161 96 лв
Фикри Мустафа Сюлейман 19,89 лв 64 96 лв
"Нов9 консулт агро инвест'' ЕООД 2.495 19,89 лв 49,6з лв
Гюрсел Мехмед Мехмед 0,882 19.89 лв 17.54 лв



,Щължимите сумЕ за ползване ца земllте по .rл.37в, а.1.16 от зсПзЗ за землпщето
на с. Бяла река, ЕкАттЕ 07692, обл. ШJмев се запл.шlат от съответЕия ползвател по баЕкова
сметка на Общипа Върбица 8 едномесечеп срок от ц3даваЕето ца пасгоящата заповедi
..

БдЕка: ,иЕЕеgгбапк'' дД - к.лоп Шчмея
Банков код: toRTBcsF
Б!пкова сметка (IBAN): ВGЕбIОRТЕOМЕ403{ю0100

Сьгласно разпоредбите яа .r,,r.з7в, a.'.17 от ЗСПЗЗ, ползвате,!ят, па който са предоставени
полските пътица, осигурява достъп до имотите, декларирани и заrIвепи за ползваtlе в решпигравици през следващата стопанска годива.

неразделЕа чalст от настояцата заповед е сfiисък па
масивите на ползвме на съответния ползвател. изготвен с
споразрления".

обл(алвавето ва заповедта Ее сппрд шзпьлЕевrето й.

полските пътища вкqючеци в
програмен продукт .,Кадис -

l
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