
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
министерство на земеделието, храните и горите
Областна ди рекция "3емеделие'' ШУМЕН

здIIовЕд

л. рл -Ъ1...!..i-..........
.р. шй;:'1iЭ::fr il:iiiii:.:......

на основаиие чл.з7 в, ал.4 от Закопа за собствсиостта и ползвапето на земелелските
земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл,З7в, a,r.lб от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВ, бр.l4120.02.20l5г.) и изтекьл
едвомесечеЕ срок за произнасяне на Кмета па Община Върбица след решеtпlе Еа
обцивския съвет от искане изх.Ns Ш-4l9lD9-1|.2017 г. на !иреюора на ОД ''Земеделие''-
Шlмен за предоставrне на имотите - полскll пътища, включеЕи в заповедта по ал. 4, по
цена в размер ва средцото рентно плащане за землището яа с. Маломир, ЕКАТТЕ 4б77З,
обц. Върбпца, област Шумея, съгласво сключеЕо доброволпо споразр{еяие за
разпределение на масивите за ползваяе за стопапската 20l7120i 8 г,

ОПРЕДЕЛЯМ :

I. I{еяата на имотите - полски пътища. вкJlючени в разпр€делените масиви на
ползвalяе, В размер ва среднотО годишllо рентно плащанеJ определеяо по рела ва ý 2е от
др 3спзЗ от комисия, ЕазЕачеяа със Заповед рд 27-з12106.10,20lб г. на лиректора яа
о,Щ "Земеделие" - Шумеа, съгласяо протокол от 16.12.20Iб г. за о,ll,Jlеждане Еа
едногодишяи полски култури в размер па 25196 лв./дка за земJIището па с.
Маломир, ЕКАТТЕ 46773.

lI. Включвам кьм площта
Заповедта ло чл.37в, м.4 от 3СIIЗЗ
поJlски пътпша, както следва:

Ва ОПРеДеillеНИТе МаСПВИ За ПОЛ!ВаНе СЪГЛаСПО
с Л! РД 27-196126.10.2017 г. и площта на пмотите -

Ползвате.п
обща
площ
|дкаl

средна
рентва
BllocKa

сума зд
п,,tашапе

,мЕгс ФАрм, Еоод l 1.19з 25.96 лв 290,57 лв
"Агри холдинг, Еоод l4.9з5 25.96 ",Iв з87.7l лв
"Екохикс, Еоод l0,945 25.96 лв 284.1] :rB
рпк ,ново врЕмЕ" 2.з64 25-96 лв 61.]7 лв
,ЕвА-росФАрм^ Еоод |9.726 25.96 лв 512.09 лв

Дължимите суми за по-rIзвме на земrте по чл.37в. а,r.lб от ЗСПЗЗ за
1емлишето па с. Мапомир. ЕкАттЕ 4677з. обл, Ш}rrtен се заплащат от съответЕия
ползвател по баякова сметка яа община Върбица в едномесечея срок o,r я!лавапето ца
Еастоящдта заповед:

Бапка: ,ДСК" ЕАД
Бапков код: STSABGSF
Банкова сметка (IBAN): ВG75sТsА9300840З000l00



Съгласпо разпоредбите ва чл,З7в, м.17 от ЗСПЗЗ, ползватеrцт, на който са
предоставеци полските пътища, осигl4rява достъп до имотитеj декларирани и змвеви за
ползване в ремни граници през следващата стопалска годияа.

неразделЕа част от пастояцата заповед е списък на полските пътища! вкJlючени в
масивите на ползвапе ва съответния ползвател, изготвея с прогрaмеп прод}кт ,.кадис
спораз}'l!{епияl'.

настояцата заповед да се обяви в сграJtата ва кметството на с. Маломир, общиЕа
върбица и на Общицска служба по земеделие-върбица и да се публикува Еа интерн9т
страниците на ОбцИна Върбица и ва ОбЛастна дирекция J,ЗемедеЛИе.. - Шумен.

3аповедта може да се обжалва пред Районея съд-Велики Преслав по реда яа чл.l45
и сл.от АПКl във връзка с ý 19, ал.l от 3ИД Еа АПК.

Жалбата се подава в l4-двеве]l срок от съобцавzlнето чрез Областва дирекция
.-Земеделие"-Шlтtеп до РйонеЕ съд - Велики Преслав.

ОбжалЕапеrо п, 1дповедта яе сппра иlпълнепяето й.
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