
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и rорите
0бластна ди рекц ия "3ем едел ие " ШУМЕН

зАповЕд

.ц рл.В.-.!.}_.......
,р,,;;;;,.q,$_,!_Z, ]?_U$"'

на осцовалие чл.37 в, ал.4 от Закова за собствеността и llо.Jtзваllето на
земеделските земи (ЗСПЗ3), вьв връзка .rq.З7в, ал.lб от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВ,
бр.14120.02.2015г.) и изтскыI едяомесечен срок за пройзЕасяне яа Кмета на Общица
Върбица слел решеIiие на общинския съвет от искаяе изх.Nе Ш-4191/29,11.20l7 г. на
.Щирекгора яа ОД "Земеделие"-Шумев за предостarвлIе па имотите - полски пътища,
вкJlючени в заповедта по ал. 4, ло цева в размер Еа средното рентво плаIцане за
землището на с. Методцево, ЕкдТтЕ 47915, общ. Върбица, област Шумеп, съгласно
смючево добрволЕо спораз},l\{евие за ра:}пределеЕие яа масивите за ползвапе за
стопавската 201712018 г,

ОПРЕДЕЛЯМ :

I. I_|eBaTa на rtмотите _ полски пътищ4 вкJIючени в разпределеqите масиви на
ползване, в размер на средЕото годишно рентЕо плащапе, определеяо по реда ца ý 2е от
,ЩР ЗСПЗЗ от комисияl Ilазначена със Заповед РД 27-З12106.10.20lб г_ ца лиректора на
ОД "Земеделие" - Шумея, съгласно протокол от 16.12.20lб г. за о11!lеждане па
едногодишни полски култури в размер ва 30,29 лв./дка зд з€мJrището uа с.
Методиево, ЕКАТТЕ 47915.

II. Включвам към площта Ед определепите мдспвЕ за ползваве съгласно
Заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ с Л! РД 21-2l9l\1.11.2017 г. и площ,tа на имотпте
- полскп пътища, кякто следва:

ползвател
Обца
площ

cPe_IHa

рентна
B}locKa

сума la
плацане

ХЮСЕИН АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ з6,з03 30.29 лв l 099.62 лв
ХАСАН БИНОЛ ПЕХЛИВАН з,1 19 ]0,29 лв 94.47 пв
ЗЕХРД МЕХМЕД ДЛИ 125.2 ]2 з0.29 лв З 792,6'7 лв
"Агри холдинг, Еоод 8.476 з0.29 лв 256.'74 лв
^мЕгс ФАрм, Еоод 25 -284 З0.29 лв 765.85 лв
АХМЕД АДЕМ ГАЛИБОВ 0.9]9 30,29 лв 2'7 .84 лв
ДАНИЕЛ АНТОНОВ МИХАЙЛОВ з.9l2 30.29 лв ] l8,,l9 лв
диЕс Еоод l5.,l78 30,29 лв 468.83 лв
НОВЕ КОНСУЛТ АГРО ИНВЕСТ ЕООД 8,8j9 з0.29 лв 267.'7з JlB

Дължимите с)ми за ползване на земите по чл.37в, м.16 от зсПЗ3 ]а
землпщето на с. Методпево, ЕКАТТЕ 47915, обл. Шрлея се зап,.Iащат от съответlrия
ползвател по банкова сметка на Община Вьрбица в едпомесечев срок от пздавапето ва



fiастоящатд заповед:

Бацка: ,ДСК'' ЕАД
Бавков код: STSABGýF
Бапкова сметка (IBAN): BG75sTsA9300E403000l00

Съгласпо разпоредбите на чл.37в, ал.17 от зсПзз. ползвателят1 Еа който са
предост,веЕи полските пътиц4 осиг}?ява достъп до имотите, декJIарирани lt змвенй за
лолзвttне в реalлпи гр,lяици през следващата стопаltска годива,

неразделна част от настоящата заповед е списък Еа полскяте пъlищЕ в!спючеЕи в
масивите на ползваЕе на сьотвgгния ползвател! изготвеЕ с програмен прод}rсr ,,Кадис -слоразумения".

Настоящата заповед да се обви в сградата Еа кметството на с. Методиево,
общива Върбиuа и на ОбщиЕска служба по земеделие-върбица и да се публикра Еа
ввтерцет стдlицпте па Община Върбица и ца областяа !ирекция ,.ЗЬмеде,ше'' -
Шlмея.

Заповедта може да сс обжа.,Iва пред РайонеЕ съд-Велики Преслав по реда Еа
чл.145 и сл.от АПК, във връзка с ý 19. ал.l от ЗИff на АПК.

Жалбата се подава в 14-дневев срок от съобщавапето чрез Областна дирекция
,,3емеделие" Шумея до РайоЕен съд - Велики Преслав_

върБАнов /

мтлдАр


