
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
lltлнистерство на земеделието, храните и горите
0бластна ди ре кци я ''3емеделие'' ШУМЕН

зАповЕд

.Iф рд N-Sq
гр. Шумеп, .09...02...i!!0......

На основапие чл.з7 в, ал.4 от ЗакоЕа за собствеността Е ползването Еа
земеделските земи (ЗСПЗЗ). във връзка чл,З7в. ал.lб от ЗИ! ЗСПЗЗ ( .ЩВ.
бр,14120.02,2015г.) и изтскьл едномесечен срок за произнасяне ца кмета на Община
Върбица след решение на общинския съвет от искаве изх,лЪ Ш-4l9l/29.11,2017 г. Tra
,Щиректора fiа ОД "Земеделие"-Шумен за предоставяне Еа ймотите - полски пътища1
включеllи в заповедта по а,т, 4, по цеltа в размер lla средцото рентно плащаве за
землището Еа с, Ивqцово, ЕКАТТЕ 3211З, общ. Върбица, област Шумен, съгласно
сключено доброволно споразп{енrrе за разпределеяие на масивите за llолзваlе за
стопанската 201 7/20l8 г.

ОПРЕ!РЛЯМ :

I. Цевата на имотите - полскй пътищз, включеви в разпределените масиви на
ползване! в размер Еа средното годrшно peltтHo плащане! определено по реда на ý 2е от
ДР ЗСПЗЗ от комисия, назЕаqеt а със Заповед Pfi 27-Зl2106.10,20lб г. на лиректора на
Ofl "Земеделие" Шумен, съгласпо протокол от 16,12.2016 г. за отглеждаЕе на
едногодишяи полски култури в ра]мер ва 2З,З5 лв./дка за землището Еа с.
Иваново, ЕКАТТЕ 321lЗ.

ll. Включвам кьм п,]ощта па определеппте tаспвп !а пол]ваце съг"lасно
Заповедта по ч,п.З7в, al.,l от ЗСПЗЗ с ЛЪ Pfl 27-2521211.11.2017 г, и плоцта на имотUте
_ полски пьтпIца, както следва:

По,r,rвате.r
обца
п.,Iоlц
/дка/

средна
рентна
вноска

cvMa за
плащдfiе

"Агро-оЙл^ Еоод 5.]з5 23.35 лв l19.90 лв
"сАмс рАнч" Еоод 2.756 2З.35 лв 64.35 лв
"мЕгс Фдрм, Еоод 14.952 2З.35 лв j49,1З лв
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 4.1з 23,З5 лв 96.44 лв
ДИМИТРИНКА БОЯНОВА ХРИСТОВА 4.зэ2 23,З5 лв 101.15 лв
тодор тодоров николов ]6.528 2З.35 лв з85,9j лв
МИГЛЕНА СВИЛЕНОВА СТОЯНОВА ,7,791

23.З5 _,tB 181.92 лв
ХЮСЕИН АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ 17,894 2З.З5 лв 4l7.82 лв
диЕс Еоод .1.866 2З.35 лв l1з,62 лв
ДАНИЕЛ АНТОНОВ МИХАЙЛОВ 2.9з9 2з.з5 лв 68.6З лв
ЕМИJIИЯ НИКИТОВА АЛЕКСЕЕВЛ 2.912 2з,з5 лв 68.00 лв
СВЕТЛОЗАР МИЛЛНОВ АЛЕКСАНДРОВ 0.17,1 2з.з5 лв 4,]з лв
АДЕМ АХМЕДОВ ГАЛИБОВ l,969 23.З5 -тв ,l5.98 _qв



АХМЕЛ АЛЕМ ГАЛИБОВ l,з39 2З.З5 -rB З1.27 лв
"Екохикс" Еоод 0,зlз 2З,З5 лв 7.3l лв

,I[ължимите ср{и за ползвalне ва земите по .L,I.j7B, ап,lб от ЗСпЗЗ за
з€млпцето ца с. ИваЕово, ЕКАТТЕ 32trЗ. обл. Шумеп се зttплашат от съответния
ползвател по баякова сметка яа Общияа ВърбЕца в едцомесечен срок от издаваllето lla
пастоящата заповед:

Бапка: ,ДСК'' ЕАД
Баgков код: sТSДВGsF
Бапкова сметкл (IВДN): BG75STSA9300840]000100

Сьгласяо разпоредбите Еа rrл.З7в, ал.l7 от ЗСПЗЗ, ползвателят, на който са
предоставени полските пътищ4 осигурява достъп до имотите. демарирани и змвеци за
ползваЕе в реaLпни граlIици през следвацата стопмска година.

неразделЕа част от Еастояцата заповед е списък па полските пътищц вюпочеци в
масивите на ползва}!е Еа съответния ползвател, изготвен с пргрaмея прод}тт ,,Кадис
споразумения]'.

настоящата змовед да се обяви в сградата tla кметството Еа с. Ивапово, община
върбица и ва Обцииска служба по земеделие-върбица и да се публик}tsа па интерЕет
странйците Еа Общйца върбица ]r ва ОбласпIа Дирекци, ..ЗемеделИе.' - Шумен.

3аповедта може да сс обжмва пред Райопен съд-Велики Преслав по реда Еа
чл.145 и сл.от АЛК, във врьзка с ý 19. a,r.l от ЗИД ва АПК.

Жа,lбата се подава в l4-дневеIl срок от съобцаването чрез Областва дирекция
.,Земеделие"-Шlт,.rеп до РайонФt съд Велики Преслав.

Обrсалваrrето па здповGдта fiе спlра пзпъJrЕеfirlето й.
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