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На осЕование qл,37 в, ал.4 от Закоt{а за собствеIrостта и llollзвzrlleTo на
земеделските земи (ЗСПЗ3), във връзка чл.37в, а.л,16 от ЗIЦ 3СПЗЗ ( ДВ,бр.l4l20.02.20l5г.) и цзтекьл едяомесечеп срок за произнасяне яа кмета Еа Обцива
Върбиuа след решение Еа общt-rнския съвет от искане изх.]'& Ш-4l9l/29.11.2017 г. ва
.Щиректора на ОД "Земеделие"-Ш}аtен за предостzlвяIiе на имотите - поJlски пътища,
включени в зllповедта по ал. 4, по цева в размер на средrото peltтHo плаlцаве за
землището на с. Старосе,,lкд, ЕкдТТЕ 99t65, общ. Върбица, облаqr шумец, съгласво
разпределение на масивите за ползваЕе по чл.37в, ал,3 за стопанската 20l712018 г.

ОПРЕЩЕЛЯМ:

l. I{еяата на имотите - полски пътища, включепи в разлределеЕито масиви tla
ползване, в размер Еа сред{ото годишпо реятяо плащаяе, определено по реда на ý 2е от
ДР ЗСПЗЗ от комисия, вазначеЕа със Заловед Р! 27-312106.10.20lб г, на директора яа
ОД "Земеделие" - Шумен, съгласяо лротокол от 16.12,2016 г. за отглеждаве на
едяоrодишни полски култури в размер rra 11,74 лв./дка за tемхището на с.
Староселка, ЕКАТТЕ 99l65.

II. Включвдм кьм площта ца определенrте маспвп зд ползвitве съгласЕо
Заповедта по чл.37в, a.r.4 от ЗСПЗ3 с Л! Р.Щ 27-160/29.09.2017 г. и площlа на пмотпте
_ полскп пътпщд, както следвд:
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"Агри холдинг, Еоод 4,29,7 l 1.74 лв 50.45 лв
ХЮСЕИН АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ ,1.4,7l

1 1,74 лв l'7 ,2'7 ilb

Дължимите суми за ползваце н\ земите по чл.37в, ал.lбот ЗСПЗЗ за
землпщето па с. cтapoce,,rкa. ЕКАГГЕ 99165, обл. Шlтлен се заплащат от съответния
ползвател по банкова сметка на Община Върбича в едвомесечеп срок от пздавапето па
яастоящдтд заповедi

Банка: ,,!СК'' ЕА[
Баrrков код: SТSДВGSF
Банкова сметка (IBAФ: BG75STSA93008403000I00

Съгласно разпоредбите на чл,З7в, ал.17 от ЗСПЗЗ. ползвателят! яа който са
предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларираци и змвени за



ползмяе в реtшпи граЕици през следващата стопаяска година.

неразделна част от вастоящата заповед е спи9ьк на полските гьтища! вкlIючени в
масивите на ползване Еа съответвия ползвател! изготвен с програмев прод}кт ,,Кадис -спораз}меfiЕя".

Настоящата заповед да се обяви в сградата на кметството lla с, Сушива, Общива
Върбица п на Общинска служба по земеделие_Върбица и да се публикуоч на иЕтернет
стр.lяиц!.те па ОбщиЕа Върбица и ва Областна .I|ирекция ,,Земеделие'. - Шумеп.

заповедта може да се обжалва пред Райовев съд-велики Прсслав ло реда rra
чл. l45 и сл.от АПк, във връзка с ý l 9, a.r, l от ЗИ! на AIIK.

Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаваЕето чрез Облаи.лrа дирекция
.,Земеделие"-Шумев до Райоясв съд- Велики Преслав.
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