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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
министерство на земеделието, храните и горите
0бластна ди рекция " 3емедел ие'' ШУМЕН

зАIIовЕд

JT, рд }_1,:,ъ;1"""",
гр. Шумев, 0.9,.02,...?0Ш......

на осяованис чл.з7 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползвalпето на
земеделските земи (ЗСП3З), във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИ! ЗСПЗЗ ( ffB,
бр,l4120.02.20l5г.) Ir изтекъл едЕомесечев срок за произЕасяяе на Кмета на Обцияа
Върбица след решецие ва общинския съвет от искапе изх.J,{! Ш-419l/29.1 1.2017 г, на
директора на Од "земеделие"-шумея за предоставяне на имотите - полски лътищаt
вкJпочеtiи в заповсдта по ал. 4. по цена в размер на средното рентно плащме за
землището на с. Впнпца, ЕкАТтЕ 99164, обц. Върбпца, област Шумев, сы.зrtrrспо
сключено доброволно споразумецие за разпределение на масивите за ползване за
стопанската 20l712018 г.

ОПРЕДЕЛЯМ :

I. Щената на имотите полски лътища включеl1и в разпределенйте масиви на
ползване, в размер ва средното годишЕо peIlTHo плащаве! определепо по реда яа ý 2е
от Д ЗСПЗЗ от комисия, цазначепа със Заповед РД 27_З12106.10.2016 г. flа
директора яа ОД "Земеделис" - Шlмен, съгласно протокол от 16.12.20lб г. за
отглеждане на едliогодишЕи IIолски култlри в размер нд 18,95 лв./дка за
землпцето на с. Вивпцд, ЕКДТТЕ 99l64.

II. Включвам кьм площта ца определеняте масrвп за ползвапе сьгласitо
3аповедта по чл.З7в, ал.4 от ЗСПЗЗ с .]!Ъ РД 27_221107.11.2017 г. и цJlOщlа на
пмотпте _ полскп пътпщц както следваi

Ползва,l,сJl
обща
площ
/лка/

средца
peHTIla
вноскп

сума за
[lJlащане

БАнчЕв 90 оод 20.,776 l8.95 лв З93.71 лв
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 8.029 l8.95 пв 152.15 лв
ФЕРАД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ l l,9з7 18.95 лв 22,6.27 lB
ОРЛИН ХРИСТОВ АСЕНОВ з,89з 18,95 лв 7з.77 лв
ЕМИЛИJl НИКИТОВА АЛЕКСЕЕВА 1.06з l8.95 лв 20.14 лв
ДАНИЕЛ АНТОНОВ МИХДЙЛОВ 1.2з5 l8.95 лв 2З.40 лв
диЕс Еоод 0.998 18.95 лв l8.9l лв

Дълх-имите суми за ползване ва земите по чл.з7в. ал.16 от ЗспзЗ за
fемллlщето па с, Виница. ЕКДТТЕ 99164, обл. Шумен се заплащат от съответния



ползвате_ц по банкова сметка на Обцина Върбица в едномесечен срок от
и:iдаваЕето па пастояцата заповед:

Бапка: ,lCK" ЕА.Щ
Банков код: SТSДВGSF
Банкова сметка (IBAN): BG75STSA93008403000I00

Съгласно разпоредбите на Еп.37в, a,'l.17 от ЗСП3З, IlолзватеJпт, Еа който са
предоставепи полските пътйща, осигурява достъп до имотите! декJIарирави и змвени
за ползвме в ремци граници през следващата стопанска год!tllа.

Нераздолва част от Еастояцата заповед е списък на полските пътища,
вк.JIючеви в масивит€ Еа ползване Еа съответllия ползвател, изготвен с IIрограмен
пролlкт,,Калис -<лораз)меяия".

Настоящата заповед да с9 обяЕи в сградата Еа км9тството ва с. Сушиflа,
обrциrrа Въфица и па общинска с,тужба по земеделие-върбица и да се публикува на
иt тернет сIраЕиците rra ОбщиЕа ВърбItца и па Областпа ,Щирекция ,,Земсделrrе'' -
Шlмен.

Заповедта може да се обжа"лва пред РайоЕеЕ съд-Велики Прслав по реда яа
чл.145 и сл,от АПК, във връзка с ý 19, ал.l от ЗИД Еа АПК.

Жалбата се подава в 14_дяевея срок от съобщаването чрез Областяа дирекция
,,Земеделие"-ШумеЕ до Райовев съд - Велики Преслав.

ИТЪР ВЪРБАНОВ /

мтлдАр

ОбrriаJlвансто па заповелта не спира пзпъпfi€нието й.
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