
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
irхнистерство на земеделието иUOластна ди рекц и я ''Земеделие..

зАповЕд

лэ рд 27-44
гр. Шумеп, .01.2016г.

На осцоваяие ч,,I.З7 в. м.4 от Закона_засобствеността и ползвмеtrr яа земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, a,T.l6.oT Зид 
'ard i дЬ.Ъ. ЙЬ.ur,rо,r",1 и изтекьпедномесечен срок за произнасяне на Кме]а на ОСr""" ВБЙ""r"r",.,

;:;";##Н";}*iч"'",;r,.]:*,.:;;;;-.Ь;;:ъ;Ц*'#"";"1-"fiт;х-:;
средrото ревтЕо плащане за ."r,,r"'u'"'u' 

ВМЮЧеНИ В З'tПОВСДТа ПО м-.4,_по цева в;;;;; ;;
"Ь"", ш'у""r, "r.Бil;;;;;#*"' 

На С, МеRгишево, ЕКАттЕ 47785, 
"б*. Ь;;;й

холзваве за стопаЕската 2015,120lб г,Д 
РОВОЛЕО СПОРаЗУМеrrие за разлределеЕие на масивите за

ОПРЕ!ЕJUIМ :

I. Щената па пмотите полскл

|1yt 1" 
средlото годишцо,;;;',ТЬЪТЁЁЩJff5ЖТ ЁXli' i1,'iёiiiТ;iкомисия. на]начена сьс Заповеп Рцл2J l5з2d oS.)Oi; ;, ;;;";;;;;;; на t'lД ''земеделие'' -Ш)мен. сыласно протокол от зЬ,оq,:оtq ,. ; ;;r;";;;;. n-u.Uo.r"o.oo"r"" non"n"

;#IlН*"il;ý"ъlu20'03 лв'/лка 3а 3емл&щето 
"* ", 

М",r.,п-"й, ЕкАттЕ 47785 за
lI. Включвам кьм плошта валопрJделевите маспви за ползване съглдспо Заповедта

H#r;}il.,. ", 
rСПЗЗ с Лi Р{ 27-28зlозrr.U Oii-.. , ,,Ъй" ;;;;;;;," _ 

""""*п пьтпца,

храните
щумЕн

ползвател Обща
площ /дк'

средна
рентна
вноска

сума за
плащане

lиегс Фарм"ЕОоД 15,084 20,0з лв З02,1з лвлl ри лUJlлинг Е\JUЛ 12-524 20,0з лв 250,86 лв
19.з42 20,0з лв зв7 4?

20,0З лв 1з0,86 лsчgл],rld лил!н Uадьк 2 0зб 20,0З лв 40,78 лвстилияна Желева стlий
1 ,519 20,03 лв зп аз

l5.896 20,0з лв з18,40 лв!! gччgJlиЁ Dасилев - 9q'' 2.811 20 0з лв 56,З0 лв
7,109 20 03 лв 142,39 лвltччl19роци, Елинство.l 1,604 20,03 лв з2,1з лвqцЕпауl rulиеЕа lиусова 20,03 лв 12.52 пв'Дгро холд инвест''ЕОЮД 0,5з4 20.03 лв 10,70 лв

!ължимите
па с. Мепгпшево,
бацкова сметка на
заповед:

с}аlи за ползваЕе
ЕкАттЕ 47785,
община Върбица

fiа зе_мите по чл.37в, а,1.1б от зсПзЗ за tемлищетообл. Ш}мея се заплащат от съответtIия цолзвател пов едЕомесечеп срок от издаванЕго fiа настояшата

i



Бдпка: ,,Инвестбапк" АД - KJtoп Шумец
Бапков код: IoRTBGSF
Банковд сметка (IBAN): ВGЕбIОRТ8006Е403(Ю0100

Съгласяо разпоредбите на ч,r.37в, a.T .l7 от ЗСПЗЗ, ползвателят, на който са предоставени
полските пътища осЕг},рява достъп до имотите, декларирани и заявеЕи за ползване в реа,'Iни
граяици през слодвдцата стопФiска година.

Неразделпа част от Еастоящата зttповед е списък Еа полските пътищ4 включепи в
маспвите на ползваIlс Еа сьответяия ползвател, изготвен с програмеЕ продукт ,,Калис
споразlмеппя".

Настоящата заповед да се обяви в сградата Еа кмстството яа с. Менгишево, Общива
Върбица и на Общинска сл}тсба по земеделие-Върбица и ла се публикl,ва яа интерЕет
стрмиците на Обцияа Върбица и ва Областяа Дирекция ,,Земеделие" - Шумен.

Заповедта може да се обжалва пр€д Райовен съд-Велики Преслав по реда gа чл-l45 и
сл.от АПК, във връзка с ý 19, ал.l от ЗИД па АПК.

жмбата се подава в 14-дневен срок от съобцавацето чрез областна дирелция
,,Земеделие"-Ш}мев до РайоЕев съд - Велики flреслав-

Обrкалването яа заповедта яе сппра хзпьлfiенвето й.
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