
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
IМинистерство на земеделието и хранпте
06ластна ди ре{ц и я ''3емеделие'' ШУМЕН

зАIIовЕд

,о.ш*##.оufzо,с..

на основание чл.з7 в. а_п.4 от ЗакоЕа за собствепостта и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка чл.З7в. ал,lб .от ЗИД ЗСПj' i ДЬ, Ф. i;)ib.uz,ZOr S..; и изтекъледяомесечен срок за произнасян" nu- Iy11 на Община Вьрбица'след решение Еа общинскиясъвет от искаЕе изх,Jф Ш-294З,i l З.10,201 5 г. на .Щирсктора на ОД :;Земеделие''-Шу;;, ;;предоставяне Еа имотите - полски Iтьтица, вlспючени в заповедта по alл. +, no чепч u рчз""р nuсредliото ревтво плащаЕе за землищЕто на с. Стапянци, ЕкдттЕ 68847, 
"бц. 

;;й;йобласт Шумеп, съгласво сключено доброчоп"о 
"no|*1"nln'r;;;;;;;";"""r"" ,а масивите заползваяе за стоп,lнската 2015/2016 г.

ОПРЕ.ЩЕЛЯМ:

I. Щепата на имотите - лолски
размер rra средlото годицшо o"-,*"'i,iНi;i,l?iiiН;rfiTжT;ýЧx"i'i1'3Ёliii";i
коvисия. назначена сьс Заповед рд 27_ I 5з128.08.20I 4 г, на лфектора на (JД .'Земеделие''
Шучен- съгласно про|окол от з0.09.20l4 , ; 

".,;";;;;''nu'n'"-,nu, оr" *n" nor.n,nкултури в размер на 14,50 лв./лка за землпщето вд с. стаЕяпцп, ЕКдТТЕ 68847 застопаЕската 2015/2016 г.
Il. Включвам към площта пал9]9зчените масиви !д ползване сьгласно Заповедта

::#r;,";У ", .СПЗЗ с Л! РД 27_22OlrZ.lo.ZOrS ,. , rr"Ъr,i ;;;;;;;." _ ,"""*li пьтпща,

.Щължимите с}аrи за ползвtlве 
_на земите по чл.37в, м.16от ЗСПЗЗ за землпщетояа с. Ставfirцп, ЕКАТТЕ 68847, обл. Шрr"п 

"" 
.*пчrпч" о; 

";;r;;;", по".uател по бавковасметка па Обцина Върбица в едпомесечеЕ срок от издаЕането вд Едстоящата fаповед:

Банка: ,rИцвестбаяк'' А.Щ - r('roп Шчмен
Бапков код: IоRТВGSF
Бапкова сметка (IBAN): ВG86IОRТ8OиЕ4O3ш0100

Съгласно разпоредбгте па %,r,З7в, ал.l7 от ЗСПЗЗ, ползвателят, Еа който са предоставениполсквте пътица, осиг}?ява достъп до имоtите, деr!парирatни 
" ,*"""u .au ползване в peмIlиграIIици през следващата стопапска годива_

неразделпа част от настоящата заповед е списък на полските пътищЕ в&.tючени вмасивите Еа по]ввапе на съответIIl
спораз}аrеt1ия". 

ця ползвател' изготвен с Ерограмев проДУкт ,,кадис -

Махмуд Зюлкяров Хюсеиноs 14,50 лв

средна
рентна
вноGка

l'lолзвател сума за
плаlцане



Настоящата заповед да се обяви в сградата на кметството ira с. Станянци, ОбIшнавърбица и нал общиЕска служба по земеделие-върбица и да се публикува на иmеряетстраяиците па Обпцна Върбица и на Областва ,Щирекция ,,Зем"й""; - Йу""r.
заповедта може да се обжалва пред Райоцен съд-велики Преслав по реда па чл.l45 исл,от Д['lК, във връзка с ý I9, ал.l от ЗИ! на ДПК_
жФIбата се подава в 14-дпевеrr срок от съобщаването чрез ОбластЕа дирекция,.Земелелие"-Шрлен до Районен съд - в"п"й пр""пчч. 

-'

обr€лваrето па з.9Dоведта Ее сIIяра пзпьлЕеЕtето й.

върБАнов /

мт/гдАр

2


