
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на зе медел ието и храните
0бластна ди ре кци я "3е м едел ие " шУМЕН

зАповЕд

JФ рд 27-50
гр. Шумев, 07.01.201бг.

На осяование чл.З7 в, м.4 от Закона за собствевосrта и ползването lta земеделските земи
(ЗСПЗЗ), във връзка чл.З7в, ал.lб от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВ, бр.l4l20.О2.20l5г.) и изтекъл
едЕомесечея срок за произцасяЕе Еа кмета па Обцина Върбица след решение на обцинския
съвет от искане изх.]S Ш_3594/26.11.2015 г. tla Дирекгора на ОД 'Земеделие'-Ш)мея за
предоставяЕе Еа иМотите полски пътицз, вкJIючепи в заповедта по a,,t,41 по цена в р,Lзмер на
средното ревтно плащаlе за землицето на с. Вlвица, ЕКАТТЕ 99164, общ. Върбица, област
шумен, съгласво сключепо доброволво споразумепие за разпределение tia масЕвите за
ползвме за стопанската 20 l 5/20 1 б г.

ОПРЕДЕЛЯМ :

I. [_{евата на имотите - полски пътищ4 включеfiи в рaвпред9лените масиви на ползваtlе. в
размер на средното годишно рентЕо плащанеl определено по реда ва ý 2е от !р Зспзз от
комисия, назначеЕа със Заповед РД 27- 15З/28.08.2014 г, на лиректора на ОД ''Земеделие'' -Шу,tен, съгласно протокол от 30.09.2014 г. за отглеждане Еа едногодишпи полски
култури в размер на 19,74 лв./дка зд землпщето на с. Впница, ЕкАттЕ 99tб4 за
стопавската 20l5ДOlб г-

II. Включвам кьм площта ва опредеJените масивп за ползване сьглдспо Заповедтд
по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ с.]!! РД 27-317126.11.2015 г. и площm Еа имотв,ге - полски пътища!
кдкто следва:

ползвател Обща
площ /дка/

средна
рентна
вноска

сума за
плаlцане

Банчёв 90 Еоод з0,4зз 19-74 лв 600.75 лв
Орлин Христов Асенов 0,788 'l9,74 лв 15,56 лв
"меrс фарм"Еоод 5,140 19.74 лв 101,46 лв
Диес Еоод 4.76з 19,74 лв 94,02 лв
Емилия Никитова Алексиева 0,945 19,74 лв 18,65 лв
Даниел Антонов Михайлов 0.888 19.74 лв 17,5з лв
"Агри холдинг"ЕООД з,863 19,74 лв 76,26 лs
"Самс Ранч"ЕооД 8,537 19,74 лв 168 52 лв

Дължимите с}ъlи за ползвме на земите по .ц.37в, ал.lбот ЗСПЗЗ за землишето
на с. Вяпвца, ЕКДТТЕ 99164, обл. ШщеЕ се заплащат от съответния ползвател по банкова
сметка на Общива Върбица в едномесечев срок от иtдавапето па пастоящата здповед:

Бапка: ,,Инвестбанк" А! - ьтон Шумен
Бдпков код: IoRTBGSF
БаIrковд сметка (IBAN): ВG8бIОRТЕ0068403000100



Съгласво разпоредбит€ Еа.L,I.з7в, м.17 от ЗСПЗЗ, ползвателят, ва който са предоставени
полските пътища! осиryрява достъп до имотит9, декларирани и змвепи за ползмяе в реaшни
граници през следващата стопавска година.

Настоящата заловеД да се обяви в сградата Еа кметството на С. Виница, Общиtrа Върбица
и ва Общияска служба по земеделие-върбица и да се публикува на ин,lсряет страниците на
Обшина Върбича и на Обласпrа Дирекция ,,Земеде,lие.' - Шумев.

заповедта може да се обжалва пред Районеfi съд-веJики Преслав по реда иа чл.l45 и
сл.от АПК, във връзка с ý 19, ал.1 от ЗИД па АПК.

жмбата се подава в 14-двевен срок от съобщаването
,,Земеделие"-Шу{ев до РайовеIr съд - Велики Преслав.

обжaлвавето rr5 заповедта !е спара пзпълrеsвеrо й.

неразде,,rяа част от Еастояцата заповед е списък ца
масивите Еа ползваае на съответIiия ползмтел. изготвея с
споразlttения".
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