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Дълrкимите с}п4и за ползване на земите по чл.37в, a,r.16oT ЗСПЗЗ за землпщето
на с. Бялл р€ка, ЕКАТТЕ 07692. обл. Шумен се заплащат от съотвеIния lIолзвател по
баltкова сметка на Община Върбица в едпомесечен срок от ltздававего на вастоящата
здповед:

БаЕкд: ,,ДСК" ЕАД
Бавков код: sтsАВGSF
Бапкова сметка (IBAN): ВG75SТsА9300840З000100

СъгласЕо разпоредбите яа чл.З7в, а,'l.l7 от ЗспЗЗ, цолзватеJит, tia който са
предоставепи полските пътища, осиг}рява достъп до пмотите! декларирани и змвенй за

ползваяе в реални граяици през следмщата стопанска годива.

р върБАнов /

мт/гдАр

Неразделпа чzют от яастояцата заповед е списък на полскIце пътищц вк.лючени в
масивите на ползвФlе яа съответ!lия ползвател, пзготвеЕ с програмен продусг ,,Кадис
споразумения".

Настояцата заповед да се обяви в сградата ва кметството на с. Бяла рек4 Община
върбица И на общинска сл)экба по земеделие-върбича и да се публикува на иЕтерпет
страяиците яа общияа Върбица и на областна !ирекция .,3емедели9'' - шумеtl.

Заповедта може да се обж&,тва пред Райопен съд-Велики Преслав по реда яа чп.l45 и
сл.от АПК, във връзка с ý 19,ал.1 от ЗИ! на АПК.

жмбата се подава в 14-двевен срок от съобщававето чFrез Областва дирекция
..Земсделие"-Шумеа до Райояец сьд Велики Прслав.
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