РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Jtlj{нистерство на земеделието и храните
Областна д и ре кция ''3емеделие'' ШУМЕН

оБц{инА ВЬРБИцл

зАповЕд

оБлАст

Bx_Nт
лаmа /"l

\ý.

РД 27 гр. Шумеп, 15.03.2016 г.
JT,

а3

на основание чл.37 в, м.4 от Закона за собствеността и ползваЕето
на земеделските земи
(ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ап.16 от ЗИд зспзз (
op.Йo.oz.zors.1
дв,
изтекъл
едяомесечен срок за произяасяне ва Кмета на Община
Върбицi след решение Еа обчIиЕския
съвет от искаЕе изх.N9 Ш-702ll5.02,20l бг, на
{иректора на О.Щ .1Земеделие':Ш}мец за
ПРеДОСТаВяпе Еа имотl{те
- полски гьтища, включени в заповедта по м. 4, no u"ru u р*""р nu
средlото рентно плащане за землиIцето на с. Иваново, ЕКАТТЕ
32113, обц. ВърбицЪ, област
Шумен, съгласЕо сIспючеЕо доброволпо споразу1\4ецие за
разпределеЕпе на масивите за

и

ползвФlе за стопztнската 20 l 5/20 1 б г.

ОПРЕ,I[ЕЛЯМ:
I. Цената на имотйте - полски пътища, вкJтючепи в
разпределените масиви на ползвzlне! в
размер lra средното годишно рентно плац.tяе, определецо по реда на 2е от
ý
{Р ЗСПЗЗ Ьт
к_омисия, назпачена със Заповед рд 27-153/28,0s.20l4 г.
на директора на О! ''Земеделие''
Шl,rrлея, съгласяо протокол от З0.09.2014 ..
oran"*rur"

,u

-

nu'

non"*,
култури в размер Ед 21,00 лв./дка за землпщето яа с. Иваново,
"д"оaодппrп"
ЕкдттЕ
32113 за
стопапскатд 2015/2016 г.
II. Включвам към площта Еа определенпте масatвп за ползвапе
сьrласltо Заповедта
по чл.37в, ал.4 от 3СIIЗ3 с Л! Р! 27-92109.02.2016 г. и площта
ца имотите - полски пътищд,
както следва:
Обща
плоц /дка/

ползвател

Al-Po холд инвЕст,

Еоод

диЕс Еоод
тодор тодоров николов

МИГЛЕНА СВИЛЕНОВА СТОЯНОВА

,Агри холдинг,
Еоод
АХМЕД АДЕМ ГАЛИБОВ
АДЕМ АХМЕД ГАJlИБОВ
,сАмс рАлч" Еоод
ШАБАН РАСИМОВ ШАБАНОВ
,Агро_оЙл, Еоод

СТИЛИЯНА ЖЕЛЕВА СТАЙКОВА
MEl с ФАрм" Еоод
ХЮСЕИН АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ
СВЕТЛАНА НАКОВА КЪНЧЕВА
ЕМИЛИJI НИКИТОВА АЛЕКСЕЕВА
ДАНИЕЛ АНТОНОВ МИ)L{ЙЛОВ

средна
рентЕа

вноска

сума за
плашаве

4.129
4.486

2].00

86.7l лв
94.2l лв

18, 1з 7

21.00

l6.44l

380.88 лв

21.00

9.,766

21,00

345.26 лв
205.09 лв

1.4з2
0.1з2

21.00

з0.07 лв

21,00

2.'77 лв

21.00

I60.2З лв

21.00

49,12 лв

,7.6з0

2.зз9
2.852

21.00

21,00

59.89 лв

1,602

21.00

18.769

2I.00

24.561
0,999
2.6з5
2.2з1

21,00

33.64 лв
з94,15 лв
5l5.8.1_цв

21.00

20.98 лв

21.00

55,34 лв

21.00

46.85 лв

дължимите суми за ползване tla земите по чл,з7в, ал.16от зспзз за землището
па с. Ивдпово, ЕкАттЕ з2lr3, обл. Шумеп се заплацат от съответl tя
поJIзвател цо бдlкова
сметка на Общива Върбица в едrrомесечеЕ срок от пздававето па
Еастоящsта здповед:
Бапка: ,,Инвестбапк'' А{ к.пов Шумен
Бдrrков код: IORTBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG86IORTE0O6M03000I00
Съгласно разпордбите tia чл.37в, a,1.17 от ЗСПЗЗ, ползватеlrяг, яа който
са предоставеЕи
полските пътцца, осигурява достъп до имотЕте, декларирапп и
змвени за ползване в ре,шпи
граниlц през следващата стопаяока година.

неразделна част от яастояцата заповед е списък на полските пътица,
включени в
масивите па ползвfu{е яа съотвепtия ползмтел, изготвен с програмея
продукт ,,Кадис споразумеЕия".
Настоящата заповед да сс обяви в сградата Еа кметството на
с. ИваЕово, Обцяна
върбиuа и на_ обцивска слухба л,о земеделие-върбица и да се публикува
на-иятерIlет
страниците ва Общrlна Върбица и на Областна Дирекция
,,Зем"д","п... йу""п,
Заповеmа може да се обжа,rва пред Районец съд-Велики Преслав по
реда на чл.l45 и
сл.от AIIк, във връзка с ý 19, а.,1,1 от ЗИД ца АПК,

жалбата се подава

в

14-дневен срок от съобщавацето чрез Областна
дирекция
,,Земеделие"-Шрtен до РаЙоЕеп съд - Велики Преслав.
обждлвдпето ва заповедта sе спвра взпьлЕевпето й.
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