
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
0бластна ди ре кци я "Земеделие" ШУМЕН

зАповЕд

лъ рд 27-48
гр. Шумеп! 07.01.2016г.

На основмие .ц.37 в, м.4 от Закова за собственостrа и ползването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ), във връзка чл.З7в, а,,r.lб от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВ, бр.l4120.02.20l5г.) и ,втекъл
едномесечен срок за произнасяЕе на кмета на Община Върбица след решение на общинския
съвет от искаяе изх.N9 ш-з594/26.11.2015 г. на Директора Еа ОД '.Земеделие''-Шумев за
предоставяве яа имотите полски пътища- вtа'IючеЕи в заповедта по м. 4, по цена в размер на
средното pellтHo плащаЕе за землището на с. сушпна, ЕкдттЕ 70з98, общ. Върбица, област
шумеп, съгласно скпочено доброволво споразумение за разпреде.пение на масивите за
ползване за стопанската 20l5120lб I.

ОПРЕ!ЕЛЯМ:

I. I {еяата ва имотите полски пътища, вкJlючеяи в разпределеfiите масиви на ползване, в
размер ва средlото годишIlо рентно плащане, определено по реда на ý 2е от .щр Зспз3 от
комисияj IIазвачеfiа със Зацовед рд 27-15з128.08.2014 г. па директора на О.Щ ''Земелелие'' -
Шумен, съгласяо протокол от 30.09.2014 г. за отглеrкдаЕе ва елноi.олишви полски
култури в размер ша 22,5l лв./дка за землището па с. СушЕпд, ЕКАТТЕ 70398 за
стопапската 2015/201б r.

IL вк,rючвам кьм площта па опредеJIеIIите маспви за ползвдне съгласно Здповедта
по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ с Л! РД 27-31826.11.2015 г. и площта ва имотиrе - полски пьтища,
както следва:

ползвател Обща плоцl
/д(а/

средна
рентна
вноска

сума за
плащаве

Ахмед Мем Галибов 22.51 ла 80,88 лв
Тодор Николов ХDистов 12.157 22-51 лв 273.65 лв
"хепс агро"Еоод 6,187 22.51 лв 139,27 лв
Диес Еоод 1 980 22.51 лв 44.57 лв
Борнели ЕООД 0.з81 22.51 лв 8,58 лв
"Дгри холдинг"ЕООД 5.24з 22.51 лв 118,02 лв
Банчев 90 ООД 8.s22 22.51 лв 200,8з лв
'Мегс фарм"ЕООД ,l.з07 22.51 лв 29.42 лв
Даниел Антонов Михайлов 0,з79 22.51 лв 8,5З лв
"Самс Ранч"ЕООД 1,062 22.51 лв 2з 91 лв
"999-Иван Асенов"Еоод 1.285 22.51 лв 2в.92 лв

!ълхимите с}али за ползваЕе Еа земите по чл.З7в, а,1.16 от ЗСПЗЗ за землпщето
вд с. cymrrнa, ЕкАттЕ 70з98, обл, Шумец се зztплащат от съответнrя ползsател по банкова
сметка па Община Върбица в едномесечсп срок от пздаването fiа вастояща|.а заповед:



Бrrrка; ,,Ипвсстбапк" A,I| - мов Шумеп
Банков код: IoRTBGSF
Бапкова сметка (IВАЦ| BG86IORT8006E403000I00

Съгласно разпорелбите на чл,З7в, a.,r.17 от ЗСПЗЗ, ползвателят, на който са предоставеЁи
полските пътища. осиг)?ява доqIъп до Емоп{те, декларuрФtи и зzцвеяи за ползваце в реаJrIrи
грмици през следвацата стопавска година,

Неразделна qаст от нzютоящата заповсд е списък Еа полските пътицаt включеви в
масивите Еа ползване Еа съответпия ползмтел, изготвен с програмен продуrг 'Кадис -
споразlмевия".

Настоящата заповед да се обяви в сградата Еа кметството яа с. С}тrипа, Обцияа Върбица
и ва Общипска слrяба ло земеделие-Въфица и да се публикува на иЕтернет стравиците lla
обцива Върбица и ва обласпrа Дярекция ,,3емедслие" - шумен.

3аповедта моr(е да се обжа.rва пред Райовеrr съд-Велики Преслав по реда яа чл.145 п
сл.от АПК, във връзка с ý 19, ач.1 от ЗИ,Щ ва АПК,

Жа.rбата се подава в 14-дпевея срок от съобщаването чрез Областпа дирекчия
,.Земелелие"-Ш}мев до Райопев съд - ВепЕки Преслав.

обжалването flа 1аповедта Е€ сппра изпълнението й.
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