
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МиниGтерство на земеделието и xPaHl,!Te
Областна ди ре кция "3е м едеппе" ШУМЕН

злповЕд

м рд 27-45
гр. Шумея, 07.01,20lбг,

на осЕование.tл.з7 в. а.1.4 от закоfiа за собствеността и ползването па земеделските земи

(ЗСПЗЗ), във връзка tI],I.З7в, а.ч.16 от ЗИД зспзз ( дв, бр, 14120.02.2015г,) и изтекъJI

едt{омссечея срок за произнасяне на кмета ва Община Върбица след решение fiа общияския

съвет от искФlе изх.N9 ш-3098/21.1о.2015 г. на Директора ва ОД "Земеделие'lШумен за

предоставяЕе ва имотите - полски пътица, включеяи в здlоведта по aJI. 4, по цева в размер Еа

средното рентно плащаяе за землицето Еа с. Методиево, ЕкАттЕ 47915, общ, Вьрбпца,
област Шумея, съгласво сключено добрволЕо спораq']!iеяие за разпределеЕие на маспвите за

ползване за стопавската 20l5l2016 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

L Цената на имотите полски пътиша, вкJIючени в разпрсделевите масиви па ползване, в

размер Еа средяото годишIlо pcнтrto плащаrlе, определеЕо по реда на ý 2е от ,щр Зспзз от
комисия, назЕачева със Заповед рд 27-15з128.08.2014 г. Еа директора ва ОД "Земеделие" -
Шумец, съгласво протокол от з0.09,2014 a. за отглеждане на едногодишни полскп
култури в размер на 19,10 лв./дка зs землището на с. Методпево, ЕКАТТЕ 47915 за

стопаяската 2015/20lб г.
II. Включвам кьм площта на определеппте маспвп за ползваве съгласно Заповедта

по чл.37в, ал.4 от ЗспзЗ с лъ РД 27-242119.10.2015 г. и плоцта на пмотпте - полскя пътища,
както следва:

ползвател обща
пло|ц /дка/

срёдва
рентна
вноска

сума за
плащанё

НезиD Ахмед Али 126,587 19,10 лв 2 417 ,81 лв

хасан Бинол пехливан 7,1з5 19,10 лв 136,28 лв

Хюсеин Ахмедов Юсеинов 44,771 19,10 лв 855,1з лв
"мегс фарм" Еоод 21.99з 19.10 лв 420,07 лв
"дгри холдинr" Еоод 18 160 19,10 лв 346,86 лв
"диес" Еоод з,l4з 19,10 лв 60,03 лв

Даниел Антонов Михайлов 8,125 19,10 лв 155,19 лв
Ет "Веселин Василев - 98" 1,354 19,10 лв 25,86 лв
"Екохикс" Еоод 1о.172 19,10 лв 194,29 лв
Нове консчлт агро йнвест" ЕООД 9,907 19.10 лв 189.22 лв
Ахмед Мем Галибов 0,148 19,10 лв 2.8з лв

,I[ьпжимите cy1',м за подзване на земите по чл.З7в, а,1.1бот ЗСПЗЗ за землището
tlд с. Методпево, ЕКАТТЕ 47915, обл. Ш}rиен се заплащат от съответния ползвател по банкова
смстка на ОбщиЕа Върбица в едномесечеп срок от u:tдаваяето ва настоящата заповед:

:



Бапка: ,,Илвесrбавк" АД- клоrr Шумеп
Бапков кодi IoRTBGSF
Бавкова сметка (IBAN): ВG86IОRТ8ШбЕ403000100

Съгласяо разпоредбите на чл.37в, ал.17 от ЗСПЗЗ, ползвателят, на който са предоставени
полските пътица, осиryрява достьп до имотmе, декларирани и змвеIlи за ползмве в реаJ!ви
граЕици през сл€дващата стопанска година.

Неразделна част от нaютоящата заповед е списък на полските пътища, вкJlючени в
масивите Еа 11олзване на съответния ползвател, изготвеI1 с програмен пролукr ,,Калис -
споразумепия".

Настояцата заповед да се обявп в сградата ва кметството Еа с. Методцево, Общиt]а
върбича и Еа общияска служба по земедедие-върбица и да се публикува на иЕтернет
страпиците на Общива Върбица и Еа Обласrна Дирекция ,,Земеделие" - Шумен.

Заповедта може да се обжалва пред Райовен съд-Велики Преслав
сл.от АГТК, sъв връзка с ý 19, а.1.1 от ЗИД на АПК.

Жалбата се подава в 14-дясвев срок от съобцаsаяето чрез
.,Земсделие"-Шумен до Райовен съд - Вслики Преслав.

по реда на чл.l45 и

Областна дирекция

Обrка.Tвавето на ]аповедта не слfiря л]пълнешшето й.

мтлдАр

ИТЪР ВЪРБАНОВ /

2


