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

ЗАПОВЕД
№ РД-08-597/ 21.12.2017 г.
На основание чл.3, ал.3, т.1 и т.3, и ал.4 от Устройствения правилник на Областните
дирекции „Земеделие”, чл.56, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с
чл.37ж, ал.1 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и
постъпил доклад с вх. № РД-07-3786/ 20.12.2017 г. на комисията по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ,
назначена със Заповед № РД-08-515/ 02.11.2017 г. на Директора на Областна Дирекция
„Земеделие“ Благоевград

ПРЕКРАТЯВАМ:
Образуваното административно производство по чл.37ж от ЗСПЗЗ, относно
сключването на споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за
календарната 2018 г., между собственици и/ или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система
на Българската агенция по безопасност на храните, за землището на с. Драката, ЕКАТТЕ
23532, община Струмяни.

С МОТИВИ:
Представеното на комисията по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ изготвено споразумение по
чл.37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ, регистрирано в Общинска служба по земеделие Струмяни с вх. № АР16-487/ 08.12.2017 г. е незаконосъобразно. Извън ползваните на правно основание имоти с
начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади“, посочени в заявление за участие в
споразумение за изготвяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж, ал.2 от
ЗСПЗЗ, регистрирано в Общинска служба по земеделие Струмяни с вх. № АР-16-440/
31.10.2017 г., в споразумението са включени единствено и само имоти с начин на трайно
ползване „ниви“, в противоречие с разпоредбите на чл.37ж, ал.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ, които
предвиждат създаването на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване „пасища,
мери и ливади“.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
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