
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
мIнистерство на земеделиетоj храните и горите
Областна дирекция''3емеделие'' ШУМЕН

,,.,f,-*;tL!i:зоз:
На осяовацие чл.37 в, a,r.4 от Закова за собствеността и ползваI]ето на

земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, м.16 от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВл
бр. 14120.02.2015г.) и изтекъл едяомесечен срок за произнасяне на Кмета Irа Общияа
Върбица след решение на общинския съвет от fiскане изх,}l! ш-4l9l/29,11.2017 г. на
,Щиректора на ОД "Земеделие"-Шумен за предоставяне на имотIте - ItoJlcKи пътища,
включени в заflоведта по ал.4, по цена в р,Lзмер на средното рентяо плащане за
землището яа с. Меrrгишево, ЕкдттЕ 47785, обц. Върбица, област Шумеп,
съгласно сключеltо доброволно споразумение за ра]пределеlrие яа масивите за
ползване ]а стопанската 2017/2018 г.

ОПРЕДЕЛЯМ :

I. Цената яа имотите - полски пътища, включени в разпределените масlлви на
ползвапеj в размеР ва средЕото годишно реЕтно плащане! определено ло реда на ý 2е
от !Р ЗСПЗЗ от комисияl назначена със Заповед РД 27_jl2l06.10.20lб г. на
директора на ОД "Земеделие" - Шумеп, съгласяо протокол от 16,12.20lб г. за
отглехдаве Еа едцогодищ|rп полски култури в размер ца 27,20 лв./дка за
землището ва с. Мевгпшево, ЕКАТТЕ 47785.

II. Включвам кьм площта ца опредеJ,rенпте маспви 3а ползване сьгласно
Заповедта по чл.З7в, ал.4 от ЗСПЗЗ с Лi Р! 27-220107.11.2017 г. й плоlцта на
пмотtiте - полски пьтuща, както следва:

зАповЕд

ползвател
общд
плоц
/дка/

средпа
perlTHa
вносýа

cy}la за
плащане

коопЕрАция,Единство1, 2.792 21.2о лв '7 5.94 лв,нЕвА АгрокомплЕкс. 1.562 2'7 .20 лв 12.19 лв
АХМЕД ОСМДНОВ ДХМЕДОВ з.6,7 5 27 _20 лR 99,96 лв
МАХМУД ЗЮЛКЯРОВ ХЮСЕИНОВ 1.7I8 2'7 .20 nB 46.7j лв
ПЛАМЕН ГЕОГИЕВ ПЕТРОВ 0,Iз2 27 .20 лв з.59 лв
АЛИ ХАСАНОВ МУСОВ 8.6з7 27.20 лв 2з,1.9з лв
"мЕгс ФАрм" Еоод 0,444 2'1.20 лв l2.08.rB
"сАмч рАнч" Еоод 4.74,7 27.20 лR l29,12 лв,мушЕв 58-стоян димитров" Еоод 9,708 2'7 .20 nB 264.06 лв
САДУЛЛА АЙДЪН САДЪК 0,658 2'7.20 ttB l7.90 лв
ЗЕХРА МЕХМЕД АЛИ l1.094 2'1.2O лв з01.76 лв



,Щължимите суми за ползваяе на земите по чл.37в, а-].lб от ЗСПЗЗ за
землпцето на с. Менгшшево. ЕкдТтЕ 47785, обл. ши{еfi се заплашат от съответяия
ползватеп по бдfiова смстка на Община Върбица в едпомесечеЕ срок от йздавапето
яа цастоящатд заповед:

Банка: lCK" ЕА!
Бапков код: ýТýДВGýF
Бапковл сметка (lBAN): Bc?5STýA93008403000l00

Съгласяо разпоредбите на ч,,r.З7в, ал.l7 от зсПЗз, ползвателят, ва който са
предоставени полските пътища! осиryрява достъп до имотите. дек].tарирalit\l и змвеlrи
за ползвztttе в реаJIuи грашrци през следващата стопанска година.

Неразделпа част от настоящата заповед е сцисък Еа полските пътица, вкJlючени
в масц8ите на поJввzulе на съответциrl поJввател, изготвеЕ с програмея продJкт ,,Кадис
--споразlмения".

настояцата заповед да се обяви в сградата на кметството на с. Менгишево,
Общива Върбица и На Общивска служба по земеаелпе-Въфича и да се публикува яа
интернет страниците па Община Върбица и ва Областна ,Щирекция ,,Земеделие'' -
ШуlrеIr.

Заповедта може да се обжалва пред РайоЕен съд-Велики
чл.145 и сл.от АПК, във връзка с ý l9, ал.1 отЗИflнаАПК.

Жалбата се подава в 14-дневеЕ срок от съобщiването чрез
..Земеделие"-Ш}rиен до РайоЕен съд - Велики Преслав,

О6]кдлването на tаповедта не сппра н !пынепието й.

Преслав по реда па

Областна дирекция
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