
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М и н истерство на зем едел ието и храните
Обл а стн а ди рекц и я " 3е м едел ие" ШУМЕН

зАповЕд

л} рд 27-40
гр. Шумеп, 07.01.20lбг.

на осяование чл.з7 в. м.4 от 3акояа за собствеността и ползваяето ва земеделските земи
(ЗСПЗЗ), във връзка чл.З7в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВ, бр.14/20.02.20l5г.) и изтекъл
едномесече1{ срок за произнасяяе на Кмета ва Община Върбица след решеЕие fiа обцинския
съвет от искаце изх.]tlЪ Ш-3098/21.10,2015 г. на Дирекгора ва оД "Земеделие"-ш}мея за

предоставяне ва имотите - полски пътища. включеЕи в з,ulоведта по м. 4, по цена в размер да
средното рентно плац€!яе за землището на с. Кояево, ЕКАТТЕ 38306, общ. Върбпца, област
Шумеп, съгласно скrпочево доброволrrо спорa!зу',lение за разпределеЕие яа масивите за
ползвме за cтoпaltcKaтa 2015/2016 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. ЦеЕата на имотите полски пътица, вмюqе}rи в разпределевите масиви на ползванеJ в

размер ва средното годишно peEтtlo плацаве, определеЕо по реда Еа ý 2е от Др Зслзз от
комисия, яазЕачеЕа със Заповед РД 27- l5З/28.08.20l4 г. на директора на ОД "Земеделие"
Шумея, сыласно протокол от З0.09.2014 г. за отглеждане Еа едЕогоддшяи полски
култури в размор Еа 22,15 лв./дка fд землпцето на с. Коlrево, ЕКАТТЕ З830б за
стопапскдта 2015/20lб г.

II. Включвам lcbм площтд яа определеttпте масriви за ползвапе съгласно Заповедта
по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ с Лi РД 27-24Зll9.10.2015 г. и площта на имотите - полски пътпща,
както следва:

гlолзвател обща
плоlц /дка/

средна
рентна
вноска

сума за
плащане

"Мегс фарм"ЕооД 4,ззб 22.15 лв 96,04 лв
светлозао Миланов мександров 7,478 22.15 лв 165,64 лв
милан АлексавдDов Илиев 2.891 22-15 пв 64,04 лв
"Нева агоокоfiлекс"Оод 5 028 22.15 лв 1 1 1,37 лв
"Агоозаоан"Еоод 38 060 22,15 лв 843.0З лв
стилияяа желева стайкова 8,700 22.15 лв 192.71 лв
Хюсеин Ахмедов Юсеинов 22.15 лв бз,7з лв

Дължимите суми 3а лолзване на 3емите по чл.З7в, ал.16от ЗСПЗЗ за землището
па с. Конево, ЕКАТТЕ З8З06, обл, Шумея се заплацат от съответЕия ползмтел по баЕкова
сметка на Община Върбица в едЕомесеqеЕ срок от издавлпето на пастояIцата заповед:

:

БаЕкa: ,Ипвестбдпк" А,Щ - r(JroB Шумев
Бапков код: IORTBGSF
БаЕкова сметка 0BAl9: BG86loRT80068403000l00

Съгласно разпор,чбите на чл.З7в, ал,17 от 3СПЗЗ, ползвателят, Еа който са предоставени

1



полските пътища: осиryрява достъп до имотите, декларирани и змвени за ползване в реални
граници през следващата стопФlска година.

Неразде.,rва част от Еастоящата заповед с списьк ва полските пътища, включеt{и в
масивите па поIвваЕе Ila сьответЕия ползвател, изготве.! с програмев продукr ,,Ка,дис -
спораз},r{епия".

Настояцата запов€д да се обяви в сградата на кметството на с. Коново, Общива Върбица
и ва Обrтшtlска службе по земеделие-Върбица и да се публикува на иЕторнет станиццте на
ОбщIrяа Върбица и на Областва .Щирекчия ,,Земелелие" - Шlмев.

3аповелта може да се обжапва пред РайовеIr съд-Велики Преслав по реда на ч,r.l45 и
сл.от АIIК, във връзка с ý 19, ал.'l от ЗИД на АПК.

Жалбата се подава в 14-дневея срок от съобцавмето чрез Обласпrа дирекция
,,Земеделие"-Шумен до Райовен съд - Вепики Преслав.

Обrftалвавето Ея ,аповaдта пе сппрд rrпълsеЕпето й.

БАнов /

мтлдАр

\

2


