
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М и ни стерство на зе медел ието и храните
Областна ди рекци я "3е м едел ие " ШУМЕН

зАповЕд

лп рд 27_з9
гр. Шумев, 07.01.2016г.

На основаяие чл.З7 в. ал.4 от ЗакоЕа за собствеността и ползването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ), във връзка чл.З7в, м,16 от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВ, бр, 14120,02.2015г.) и изтекьп
едномесечен срок за произвасяне па Кмета ва Обцива Върбица след реше!iие на общинския
съвет от искапе изх.}Ф Ш-294ЗllЗ.l0.2015 г. на ,Щирекгора на 0,I[ "Земе,uелие"_Ш}ъrен за
предоставяltе на имотите - полски пътища, вкJlючеви в заповедта по ал, 4, по цена в размер яа
средвото рентно пл.шIаЕе за землището на с. Божтрово, ЕКАТТЕ 05075, общ. Вьрбяца,
облдст Шумев, съгласно сключеЕо добровопiо спораз}мение за разпределение на масивите за
ползваЁе за стопмската 2015/20l б г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. I_]епата ва имотите полски пътища, вкJIючеЕи в рaвпределените масиви на ползване, в
размер на средното годишЕо реЕтво плащ&lе, определено по реда на ý 2е от ДР ЗСПЗЗ от
комисия, ЕазначеЕа със Заповед РД 27-15З128.08.20l4 г. на директора на О! "Земеделие"
Шумев, съгласяо протокол от З0.09.2014 г. за отглеждане па елноголишни полскп
културt в размер на 26,46 лв./дка за землцtцето пл с. Бо?курово, ЕКАТТЕ 05075 за
стопаЕската 20l5/20lб г.

II. Вклю.iвам кьм площтд па определенпте масlrвп ta ползваllе сьгласпо Заповедта
по чл.З7в, ал,,l от ЗСПЗЗ с Лл Р! 27-225112.10.2015 г. и площта Еа пмотите - полскlл пътища,
както следва:

ползвател обща
площ /дка/

сродна
рёнтна
вноска

сума за
плащане

Махмуд Зюлкяров Хюсеинов 20.124 26,46 лв 5З2.48 яв

!ължимите с}апи за ползване па земите по ,лп.37в, ал.16от ЗСПЗЗ за землището
на с. Божарово, ЕКАТТЕ 05075, об-rI. Ш$rен се заплаIцат от съответния ползвател по баlrкова
сметка на Обшипа Върбица в едпомесечен срок от издававето ва плстоящата заповед:

Бапка: ,,Инвестбанк" Afl - клоп Шумеп
Бдпков код: IORTBGSE
Банкова сметка (IBAN)| ВGЕбIОRТ80068403000l00

Съгласно разпорелбите на чл.37в, ал.17 от ЗСПЗЗ, ползвателяг, Ita който са предоставени
полските лътища, осиг)?ява достъп до имотите, де&царирани и заrIвени за ползваЕе в ремни
граяици през следващата стопаIlска rодина.

неразделна част от настоящата заповед е списък на полските пътища, включени в
масивите tta ползване на съответвия ползвател, изготвея с програмеп продукт ,,Кадис -
споразумевия".



настоящата заповед да се обяви в сградата ва кмЕтството на с. Бохgцlово, обцияа
върбица и на обцияска слуr{ба по земоделие-въфица и да се публикуъа ва интернет
страЕиците fiа общияа Въфича и на областЕа Дирекция ,,Земеделие" - шумен,

Заповедта може да се обжалм пред Райопев съд-Ве,,rики Преслав по реда на ч,r.l45 и
сл.от АПК, във връзка с ý 19, ал.l от ЗИ! на АtIК.

жалбата се подава в 14-дЕеве]l срок от съобцаваяето тез Областна дйрекция
,,Земеделие"-Шlтrеп до РайоЕея съд - Велвки Преслав,

О6r€лвапето пs заповедта Ее сп!ра пзltълвепЕето й.

мт/тдАр

2

2?1


