
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
мхнистерство на земеделието, храните и tорите
06ластна ди рекци я ''Земеделие'' ШУМЕН

зАповЕд

.,.,f#*ig:!i.:чп......
На осцоваЕие чл.З7 в, м.4 от Закопа за собственостга и ползването на земеделските

земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.З7в, ал,lб от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВ, бр. 14120.02,20 i 5г.) и изтекьл
едIJомесечен срок за произпасяне на Кмета на Общива Върбица сrrед решение на
общипския съвет от искане изх.N9 Ш-4l91/29.11.2О1.7 г. ва Директора на ОД 'iемедеrпrе''-
Шlтиен за предоставяне Еа имотите - полски пътищ4 включеци в заповедта по ал. 4, по
цена в размер на средЕото рептно плащаяе за землицето яа гр. Върбпца, ЕКДТТЕ 12766,
обш. Върбпца, област Шумея, съгласно сключено лобровЬлно сltора]}ъlепие за
разпределение на масивите за ползваце за стопанската 2017120l8 г,

ОПРЕ!ЕЛIIМ :

L I{еяата яа имотите - полски пътица, включеЕи в разпределеЕите масиви lla
ползвапе, в размер на средното годишЕо реятно плащане, определено по рела ва ý 2е от
др зспзЗ от комисия, назцачеЕа със 3аповед рд 27-з12106.10.2оlб r. на лиректора на
ОД "Земеделие" - Шумеr, съгласно протокол от 16,12.2016 г. за о1.глеждане на
едногодишЕи полски култури в ршмер Еа 24,69 лв./дка зл землището па гр.
Върбцца, ЕКАТТЕ 12766.

lI. Вк.lючвам кьм плошта
Заповедта rro чл.37в, ..n.,l от ЗСПЗЗ
полски пътища, както следва:

па определевите масиви lа ползване съгласпо
с ЛЪ РД 27-204101.11,2017 г. и площIа на имотrrте -

ползвател
обща
площ
/дкд/

средна
рентва
аноска плашаfiе

рпк ,ново врЕмЕ" 2.з18 24.69lIB 57_2з лв,,999_ив.АсЕнов" Еоод 0,285 24,69 ttв '1 .04 llb,Екохикс, Еоод l0.8з9 24.69 лв 26'7 .6\ лв
"Агри холдинг" Еоод 26,888 24.69 l|B 663.87 лв,мушЕв 58_стоян димитров, 78.з68 24.69 лв l 9j4.91 -lв,ЕвА-росФАрм, Еоод l6.561 24.69 лв 409,04 лв
НОВЕ КОНСУЛТ АГРО ИНВЕСТ ЕООД ],зlз 24.69 лв з2.42 лв
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ I.904 24,69 лв 47.01 лв
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 4.862 21.69 лв l20,04 лв
МАХМУД ЗЮЛКЯРОВ ХЮСЕИНОВ 2|.6з1 24,69 лв 5з4.14 лв
ГЕОРГИ ЛЛАМЕНОВ ПЕТРОВ 2.1,79 24.69 лв 5з.80 лв

,Щълrкимите суми за ползване
землището па гр. Вьрбпча. ЕКАТТЕ

ва земите по чл.37в, а,!.lб от Зсп3З за
12'166, обл- Ш}мея се заплallцат от съответния

l



ползвател по банкова cмetxa Еа ОбщиЕа Върбича в едпомесечеп срок от пздаваЕето на
пастояцата здповед:

Бапка: lCK'' EAfl
Бдвков код: sТýАВGsF
Бапкова сметка (IBAN): BG75ýTSA9300E403000I00

Съгласяо разпоредбите на чл.37в, a,r.l7 от ЗСПЗЗ, ползвателят, Еа който са
предоставени полските пътица осиг)рява достъп до имотите, декларираt{и и змвеЕи за
ползваве в рс&,!Еи граЕици през следмщата стоп,tяска година.

неразделна част от настояцата заповед е списък на полските пътища, вк,поttени в
масивите Еа ползва$е на съответния ползвател, изготвен с програмев пролукт ,,Кадис -
спораз},]!lения".

настоящата заповед да се обявц в сградата на кметството ва гр. Върбича, община
върбица И ва Общияска слркба по земеделие-върбица и да се rryблllкува Еа интернет
страrrиците Еа Община Върбица и Еа Областпа ,Щирекция ,.Земеделие'' - Шумен.

Заповелга може да се обжа.,Iва пред Райовен съд-Велики Преслав по реда на чл.145
и сл,от АПК, във връзка с ý l9. ал.1 от ЗИД на АПК.

Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобцавмето чрез Облас,гна дирекция
.,Земедоплс"-Шумев до Районея съд - Велики Преслав.

ОбrкдлваЕеlо нд заповедта де сппра llзпьпневпето й.

/димитър върБАнов /

мтлдАр
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