ОБЩИНА ПОПОВО

MUNICIPALITY POPOVO

7800 гр.Попово
ул. „Ал.Стамболийски“ №1
тел.: 0608/40021
факс: 0608/40024

7800 Popovo, Bulgaria
str „Al.Stamboliyski“ №1
tel.: +359 60840021
fax: +359 60840024

e-mail: obstina@popovo.bg
web-site: http://www.popovo.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
На вниманието на ползвателите и собствениците на земеделски земи,
подаващи заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в разпределение на
масиви за ползване по смисъла на чл. 37в от ЗСПЗЗ.
Съгласно чл. 37в, ал. 2, изречение четвърто от ЗСПЗЗ, до участие в
споразумение се допускат лицата, които са изплатили задълженията си по ал. 7
и по чл. 34 за земите по ал. 3, т. 2 за предходните стопански години, както и
задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд.
Във връзка с въведените изисквания за защита на личните данни, списък на
лицата, имащи задължения към общинския поземлен фонд е предоставен в:
1. Сградата на Общинска администрация – гр.Попово в Центъра за
административни услуги и информация, находящ се на адрес: гр.Попово,
ул. „Александър Стамболийски“ №1 на първи етаж.
2. Общинска служба по Земеделие – гр.Попово – в гр. Попово, ул.”Мара
Тасева” №3.
При поискване от съответното лице или негов законен и/или упълномощен
представител ще му бъде предоставена информация за наличие/липса и/или размер
на задължение към общинския поземлен фонд.
ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА МОГАТ В СРОК ДО 15.08.2020 Г. ДА
ЗАПЛАТЯТ ДЪЛЖИМИТЕ ПАРИЧНИ СУМИ.
Плащането може да се извърши:
1. На каса в брой или с дебитна/кредитна карта чрез ПОС терминал (в
сградата на Общинска администрация – гр.Попово в Центъра за
административни услуги и информация, находящ се на адрес: гр.Попово,
ул. „Александър Стамболийски“ №1 на първи етаж);
2. По банков път с платежно нареждане към бюджета по сметка в Банка
ДСК с IBAN: BG45STSA93008413872400, BIC: STSABGSF и код за вид
плащане: 444200, като за основание на плащането се вписва „наем
полски пътища и/или ОПФ стоп.2019/2020 г.“.
Лицата, които не са изплатили задълженията си по чл. 37в, ал. 2,
изречение четвърто от ЗСПЗЗ, няма да бъдат допуснати до участие в
разпределение на масиви за ползване по смисъла на чл. 37в от ЗСПЗЗ.
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