
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на зе медел ието и храните
Областна ди ре кция "Зе м едел ие " ШУМЕН

зАповЕд

Jl! рд 27-49
гр. Шумен, 07.01.20lбг.

на осЕоваItие чл.37 в, а,'I,4 от ЗакоЕа за собствеяостта и ползването яа земеделските земи
(ЗСПЗЗ), във връзка .iл.З7в, ал.lб от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВ, бр.l4l20.02,20l5г.) и изтекъл

едном9сечен срок за произнасяне ца Кмета яа Община Върбица след рещение на общияския
съвет от иск.ше изх.Nq Ш-З719/08.12.2015 г. ва ,I|иректора на ОД "Земеделие"-Шуi{еЕ за
предоставяне на имотите полски пътища, включени в заповедта по al"l. 4, по цена в размер на
средяото peItTHo плащаЕе за землйщето Еа гр. Върбt|ца, ЕкАттЕ 12766, общ. Върбпца,
област Шумен, съгласпо сключено доброволяо спораз}мение за рaLзпределение Еа масивите за
ползваrrе за стопдIската 20l5/2016 г.

ОПРЕДЕЛЯМ :

I. Цената яа имотите - полски пътища, включенI' в разпределените масиви яа ползмпе, в

размер на средното годишtlо рентЕо плацме, определено по реда па ý 2е от ,щр Зспзз от
комисияj назначеIlа със 3аIIовед РД 27- 153/28.08.2014 г. на директора яа ОД "Земеделие"
Шумея. съгласно flротокол от 30.09.2014 г. за отглеждане на едногодишни полски
култури в рдзмер па 18,74 лв./дка зл землпщето на гр. Върбпча, ЕКАТТЕ 1276б за

стопанскдтд 20l5ДOlб г.
II. Вь,rючвам кьм площта ва определевпте мдсиви tа ползваве сьгласЕо заповедта

по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ с }} РД 27-326107.12.2015 г. и плоIцта на имотrтте - полскп пътtlща,
както следва:

ползвател Обща
плоlц /дка/

средна
рGнтна
вноска

сума за
плащане

иван славов Иванов 2,086 1в,74 лв З9,09 лв
Махмуд Зюлкяров Хюсеинов 18.74 лв 415.40 лв
"Хепс агоо"Еоод 8.5з2 18,74 лв 159,89 лв
"Мчшев 58-стоян димитров"Еоод 83,70з 18,74 лв 1 568,60 лв
Рпк"Ново време" 4.497 18,74 лв 84,27 лв
"Екохикс"ЕооД з2,507 18,74 лв 609,18 лв
"Нове консчлт агро инвест"ЕООД 1,682 18,74 лв з1,52 лв
"Ева-Росфаом"Еоод 7.122 1в.74 лв 13з,47 лв
"999-Иван Асенов"ЕООД 1,438 18.74 лв 26.95 лв
геооги петров петроs 4.з75 18.74 лв 82.00 лв
Георги Пламенов Гlетров 1,6з0 1в.74 лв З0.55 лв

Дължимите суми за ползваве Еа земитс по чл.37в, м.16от ЗСПЗЗ за землrщето
ва гр. Върбица, ЕКАТТЕ l2766, обл. Ш}ъ(ен се заплащат от съответпия ползвател по баЕкова
сметка на Обцина Върбица в едномесечев срок от пздаваяето па ttастоящатд заповед:

l



Бапка: ,,Иввестбапк'' А,Щ - клон Шумен
Бавков код: IoRTBGSF
Бапкова сметка (IвДN): ВGЕбIОRТ8O0бЕ4Oз000I00

Съгласно разпоредбите яа чл,З7в, ал.17 от ЗСПЗЗ, ползвателят, на който са предоставепи
полските пътицз' осиг}?ява достъп до имотцте, декларирZtви и зatяВени за ползвапе в реalлIlиграници през следващата стопавска година.

НераздеJша част от Еастоящата заповед е списък на
масивите на ползвме на съответIiия ползвател. изготвен с
спораз},лrения:'.

обжалваtlето Еа заповедта ве спяра взпыIвеIrпето й.

мт/гдАр

полските пътища, включени в
профамен проду:кт .,Кадис


