
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М и н истерство на зем едел и ето и храните
0бластна ди ре кция " 3емедел ие" ШУМЕН

злповЕд

ltэ Р!,21-41
гр. Шумеп, 07.01.20lбг.

На основаЕие чл.З7 в, ал.4 от Закона за собствевостта и ползването на земеделските земи
(ЗСП3З), във връзка чл.37в, м.lб от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВ, бр,14120.02.2015г.) и изтекъл
едяомесечен срок за п[юизвасяце ва Кмета на Община Върбица след решение яа общиЕския
съвет от искаяе изх.Nq Ш-3278102,11.2015 г, на .цирекrора на О! ..Земеделие'.-Шумен 

за
предоставяЕе lta имотите - полски пътица, вкJIючепп в заповедта по м. 4, по цена в размер на
средпото ревтно плащаце за землището на с. Старосепка, ЕкАттЕ 99165, общ, Вьрбпца,
област Шумец, съгласцо сключево доброволпо спораз}'йение за ра3пределеЕие на масивите за
ползваЕе за стопапската 2015/2016 г,

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. [{ената на имотите полски пътища, включеЕи в ра:tпределеЕите масиви на ползваIIе! в
размер Еа средното годишЕо peIrTHo плацане, определеIrо по реда Еа ý 2е от ffP ЗСПЗЗ от
комисия, вазнаqеца със 3аповед рд 27-15зi28.08.2014 г. на директора на ОД ''Земеделие''
Шумев, съгласно протокол от З0.09.2014 a. зч о""пе*дч"" на елноI.одишни полски
културц в размер ца l2,4З лв./дка за !емлището па с. Староселка, ЕкАттЕ 99t65 за
стопдпската 20l5/2016 г.

II. Включвам кьм пJ,lощта па определенUте
по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ с JФ РД 27-265128.10.20l5
както следва:

ползвател Обща плоц
lлкаl

средна
рентна
вноска

сума за
плацане

Хюсеин Ахмедов Юсеинов 1 .471 12.4з лв 18,28 лв
'Агри холдинг" ЕООД 4.297 12.4З лв 5з.41 лв

масиви за ползване сьгласпо Заповедта
г. и плоцта Еа имотите - полски пътища,

Дължимите суми за ползване на земите по чл,з7в, a,,r.16 от ЗСПЗЗ за землището
ва с. Староселка, ЕК{ТТЕ 99l65, обл. ШумеЕ се заплацат от съответния по,qзвател по банкова
сметка на ОбциЕа Върбица в едвомесечен срок от цздавацето Еа пастоящатrl здповед:

Блrка: ,,Ипвестбанк'' ДД - клоя
Баяков код; IoRTBGSF

Шvмея

Бапкова сметка (IBAN)| BG86IoRT8Ш68403000r00

Съгласно разпорлбите Еа чл.З7в, ал.l7 от ЗСПЗЗ, ползватслят, Еа който са предоставени
полските пътища, осиг}?ява достъп до имотите, декларирми и змвеЕи за ползвапе в реаJ,Iнигрalници през следваlцата стопatнска годиЕа.
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неразделIrа част от вастоящата заповед е списък ва полските пътища! вкJlючени вмасивите Еа rlолзв&lе tlа съответния ползмтел, изготвеЕ с програмен продукг ,,Кадис -споразуiления".
Настоящата заповед да се обявп в сградата на кмЕтството на с. Староселк4 Общияавърбица и па обцинска служба по_ земеделие-вьрбица и да се публикува на иtlтерпетстраниците на Общиfiа Върбица и ца Областна !ирекчия ,,Земaл"п"a'. - йу""".
Заповедта може да се обжаJrва прgд Районен съд-Велики Преслав по реда ца q,1.|45 исл,от дПК. във връзка с ý l9. ал, I ol зtЦ на длк.
Жабата се подава в 14-дневец срок от съобцаваяето чрез Областна дирекция..Зеrrледелие'' Ш}аrен до Районен съл ВелиЙ Преслав.

обrсалвавето п5 tаповедта це спsра взпъJrпеаrето й.

върБлнов /
,1Z1

мт/гдАр
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