
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделиет0 и храните
Областна ди ре кция "3е м едел ие " ШУМЕН

зАIIовЕд

Л, РД 2r-41
гp, Шумеп, 07,01,2016г,

на основаЕие %1,37 в, ал,4 от ЗакоЕа за собствеяостта и ползвмето на земеделските земи

(ЗСПЗi; ;;;-;;;"*u ",".Зi", 
а.T,lб от ЗИ,Щ ЗСПЗЗ ( ДВ, бр,l4l20,02,20l5г,) и изтеrсьл

едвомесеqен срок за произrtасяIlе на Кмета ва Общйна Върбица след репIеяие fiа обцияския

;;;;;;;;;;" ,.*.й ш-з098/21.10.2015 г, на ,Щиректора на оД "Земеделие'LШумен за

предоставяне на имотите - полски пътища, вкJlючеяи в заповедта по €л, 4, flо це!rа в размер Еа

спепното oeнT1lo плащан" aч 
"""n"^",o 

ou 
", 

Кьолмеп, ЕКАТТЕ 4l054, общ, Вьрбпца, обласr

lir-i"". a"rnu""o сключено доброволяо споразумевие за ра3пределеяие яа масивите за

nonruu"" ,u 
".onunaKaTa 

20l5/20Iб г,

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Цената на имотите полски пътица, включени в разпределените масивя на ползване, в

пазмео на средното годишно peETIio плдцаяе, определеяо по реда на ý 2е от ,щр Зспзз от

;;;;;;. ;;;"" "J йпоч.о рд 27_ l5з/28,0s.i014 г. ва дпректора на од "земеделие" _

Шумен, съгласЕо протокол от J0,09,2014 г, за отглеждане яа едяогодишяи полски

Бiй " р"r""р на 19,00 л*./лка за землпIцето Еа с, Кьолмеп, ЕкАТТЕ ,11054 зд

gтопанскатд 20l5/2016 r.
II. Включвдм к-ьм площтд па опр€делените маспвп зд ползваяе съгласпо Заповедта

по чл.37в, ал,4 от ЗСПЗЗ с Jt} РД 27-245119,10,2015 г, и площта ва ймотяте - полски пътища!

какfо следва:

ползвател
обша

плоlц /дка/

средна
рентна
вноска

сума за
плаlцаве

Махмчд 3юлкяров Хюсеинов 26.4о2 19,00 лв 501,64 лв

"Агри Холдинг "ЕООД 5,з05 19,00 лв 100 80 лв

"Мегс Фарм"ЕООД 1.22з 19.00 лв 2з.24 лв

РПК"Ново време" з,651 19,00 лв 69,з7 лв

"MvuJeB-58 Стоян Димитров"ЕООД 4,429 19.00 лв 84,15 лв

Лълкимите с}ми за ползване на земйте по чл,37в, ал,16от ЗСПЗЗ за ]емлпщето

о" 
". 

й"о,,r""п, ЕкА'ттЕ 41054, обл. Ш)а{ен се заллацат от съответtlия ползвател по баrlкова

сметка яа обшпна Върбица в едlrомесечеп срок от изддвакето ца пастояшата заповед:

'-

Баяка: .Иrrвестбанк" АД - клоя Шумен
Баrrков код: IоRтвGSF
Бапкова сметка (IBAN)I BG86IORT80068403000l00

Съгласно разпоредбите на T л,37в, ал,l7 от ЗСПЗЗ, ползвателяг, на който са предоставеЕи

полските лътища, осиryрява достъп до имотите, декларира$и и заявени за ползваIrе в реаJlви

граници през следваlцата стопдlска годйяа,

1



нераз.шелна част от настояшата заповед е списък Еа полýките пътиша, вкJlючепи в

масивите Еа ползване ва 
""оо""о" 

ползвател, изготвен с проФамен продукт "Кадис -

спораз},l,{еяия". на с. кьолмен, обш[rва-"-'--ilастоящата 
заповед да се обяви в сградаlа иjt ""","l1o,1 y'

Brrb"rJ", 
'й- Бо*r"*ч слу*ба no 

"е"елйr"_вчрбица 
и да се публикува на интеряет

;#;1;; "uoсЙ; 
Върбича и на Областва ,I|ирекчия "Земеделие" 

- Ш)ъ{ен,

Заповеmа може да се обжалва пред Райоllея съд-Велики Преслав по реда rra чл,l45 и

"n.o, 
АПi. u"u uporKa с ý l9, ал,1 отЗИДнаАПК,

'""' ]аь;;;; *obu u 14-ляевев срок от съобцаването ,lрез Обласпiа дирекция

,,Земе,леlие"-Шlмея до Райояе!r съд - Велики Преслав,

обяФлваЕето па заповедта пе спвря r:!пълпечяето й,

мт/гдАр
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