РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” БЛАГОЕВГРАД

ЗАПОВЕД
№РД-08-062/06.03.2017 г.
На основание чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ) и чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции
„Земеделие“

ОПРЕДЕЛЯМ:
Комисия в състав:
Председател:
Елена Калоянова – Началник на Общинска служба по земеделие – Струмяни.
Членове:
1. Кирил Станковски – Главен експерт в Общинска служба по земеделие – Струмяни;
2. Борислава Кушлева – Старши експерт в Главна дирекция „Аграрно развитие“ при
Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград;
3. Вангел Грозданов – кметски наместник на с. Добри лаки,
със следните задачи:
1. Да ръководи сключването на споразумение между собствениците и/или
ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ, за създаване на масиви за ползване на
пасища, мери и ливади в землището с. Добри лаки, общ. Струмяни за календарната 2017 г.;
2. В срок до 10.03.2017 г. да предостави на лицата по т. 1 данните по чл. 37ж, ал. 7 от
ЗСПЗЗ;
3. Да извърши проверка дали лицата по т. 1 отговарят на условията по чл. 37и, ал. 4 от
ЗСПЗЗ, въз основа на изготвена и предоставена от БАБХ официална справка за всички
регистрирани до 20.02.2017 г. в Интегрираната информационна система на БАБХ
животновъдни обекти, собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти и
пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти;
4. Да извършва служебно справки и проверки, включително на място, във връзка с
изпълнението на функциите си;
5. В срок до 20.04.2017 г. да изготви доклад до директора на Областна дирекция
„Земеделие“ със съдържанието по чл. 37ж, ал. 10 от ЗСПЗЗ.
Заседанията на комисията да се свикват по инициатива на нейния председател и за
всяко от тях да се съставя протокол.
Заседанията на комисията да се оповестяват чрез обяви в кметството, в сградата на
общинската служба по земеделие, на интернет страницата на общината и на Областна
дирекция "Земеделие" - Благоевград. Заседанията са публични и на тях могат да присъстват
представители на собствениците и на ползвателите и други заинтересувани лица.
Копие от настоящата заповед да се доведе до знанието на включените в състава на
комисията длъжностни лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в кметство, в
сградата на общинската служба по земеделие, на интернет страницата на общината и на
Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград.
АНТОНЕЛА ДОНУШЕВА /П/
За Директор на Областна дирекция “Земеделие” – Благоевград
съгласно Заповед №РД 15-0-35-А/21.02.2017 г.
СХ/ГДАР

