
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ltiинистерство на земеделието и храните
0бластна ди рекция ''3емеделие'' ШУМ ЕН

зАповЕд

lтq РД 27_43
гр. Шумеп, 07.0i.2016г.

На основание чл.37 в. ал.4 от Закона за собствеflостта и ползваllето на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, а,r.lб от ЗИД 3СПЗЗ ( ДВ, бр.14120,02.2015г.) и изтекъл
едномесечен срок ]а лроизнасяне на Кмета на Обшина Върбича след решение на общинскиясъвет от искаЕе изх.N9 Ш-ЗЗЗ7105.11.2015 г. на Директора на О,Щ 

:.Земеделие'lШу"еп 
заПРеДОСтаВяllе Еа имотите - полски пътища, вкJIючеltц в заповедта по ап. 4, по цепа в рймер васредното рентно плаlцаве за землпщето на с. Мдломир, ЕкАттЕ 46773, общ. Ь"рбича,област Шумеrr, съгласпо сключепо добро"оппо 

"nop*t-"nn" 
au p*np"r"n"o"" na маспвите заползвме за стопанската 2015/20l б г,

ОПРЕ{ЕЛЯМ :

I. [{евата на имотите - полски пътища, вшlючени в разпределеЕите масиви Ilа ползваяе, в
размер Еа средпото годишно рентЕо п],Iauцанеl определеltо по реда на ý 2е от !р Зспзз отк,омисия, назначеяа със Заповед рд 27-15]/28.08,2014 г, на директора на О! ''Земеделие'' -Шчмев, съгласно протокол от З0.0q.20|4 a. au orrn"*ou"J nu'lurru.oorrur" non"*nкултури в рдзмер rra 17,80 лв./дка за землЕцето ва с. Маломир, ЕкАтТЕ 4б77з застопапската 20l5/20lб г-

IL Включвам кьм площта па определените Mactl'п за ползвапе сьгласяо Заповедтапо чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ с Л! РД 27-282103.11.2015 г. и плоrrч nu n"orn'l 
" - полски пътtlща,както следваi

Дълх{имите суми за ползваIJе яа земите по чл.37в. ал,lбот зсПЗЗ за землпщетопа с. Маломир, ЕкдТтЕ 4677з, обл. Шдлен ce aunnuru, о, 
""о.ч"й" no,o""ur"n по банковаclreTKa ва Община Върбица в едвомесечеп срок от п]дававето яа пастоящатд заповед:

ползвател Обща
площ /дка/

средна
рентна
вносl(а

сума за
плащане

"Мегс фарм"ЕООД 19,528 17,80 лв з47,60 лв
'Агри холдинг"ЕООД 19,0з8 ,17.80 лв 3з8,88 лв
"Хепс агро"ЕООД о.144 17 80 лs 2,56 лв
МУLuев 58-Стоян Лимитоов"Fоол 20,зз 17.80 лв 361.87 лв

PllK"HoBo време 4-419 17,80 лв 78,66 лв
"Екохикс"ЕООД 10,944 17 80 лв 194.80 лв
Фатме Хюсеин Али о,а72 17,80 лв 15.52 лв

Баяка; ,Иrrвестбанк'' АД - клон
Бацков кодi IoRTBcsF

Шумен

Бапкова сметка (IBAN): BG86IORT80068403000I00

Съгласно разпоредбите яа чл.37в, ал.17 от ЗСПЗЗ, ползвателят, на който са предоставеци

l



полските пътища, осигурява достъп до имотите, де&lарирани и заявеtIи за ползвatне в реaцЕиграпици през следвацата стопzlцска годива.

неразделяа част от Еастоящата заповед е списьк Еа полските пътища. включени в
масивите ва ползвaltjе на съответкия ползвател! изготвен с проФамен продукт ,,кадис -споразумеяия".

Настояцата заповед да се обяви в сгрzulата на кметството на с. Ма,'Iомир, Община
Върбича и на Общинска служба по ]емеделие-Върбица и да се п}блик}ва 

"u ""raр"",станицитs ца обццва Върбица и на Областва .Щирекuия ,,Зем"д"*"'. _ Iijy""n,

Заповедта мохе да се обжмва пред РайонеЕ съд-Велики Преслав по реда па чл.145 и
сл.от АПК, във връзка с ý 19, м.1 от ЗИД на АПК.

Жа,rбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването чрез Областца дирекция
..Земеделие"-Шумен до Районеal съд - Велики Преслав,

обжалваЕето ва заtrоведта не спира Ilзлълвеfiяето й.
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