РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция „Земеделие“ – Перник

ЗАПОВЕД
№ РД-80/02.03.2017 г.
На основание чл. 37ж , ал. 4 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с § 3 от ПЗР на ЗСПЗЗ /ДВ, бр.
13 от 2017 г./ относно сключването на спораз умения между собственици
и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Инт егрираната информационна система на БАБХ
в землището на с.Стефаново, община Радомир
О П Р Е Д Е Л Я М:
Състав на комисията, както следва:
Председател: Анелия Василева – началник на ОСЗ – Радомир
И членове:
1. Емилия Манолова – гл.директор на ГДАР, ОД „Земеделие” -Перник
2. Илиана Стоилова – гл.експерт ОСЗ – Радомир
3. Юлия Райнова – гл.експерт ОСЗ – Радомир
4. Кмет на с. Стефаново или оправ омощено длъжностно лице
Резервен член на комисията: Людмила Любомирова – директор на
ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник
Със задача:
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
съответното землище за стопанската 201 6/2017 година по реда, определен
в ЗСПЗЗ. За работата си всяка комисия да изготви доклад до директора на
ОД „Земеделие“– Перник, съгласно чл. 37ж, ал. 10 от ЗСПЗЗ.
Комисиите осъществяват правомощията си в съответствие с
разпоредбите на ЗСПЗЗ, уреждащи условията и реда за определяне на
масивите за ползване на пасища, мери и ливади.
Настоящата заповед да се обяви в кметс твото на с.Стефаново и в
сградата на Общинската служба по земеделие – Радомир и да се
публик ува на интернет страницата на Община Радомир и на ОД
"Земеделие" – Перник.
Заповедта да се сведе до знанието на членовете на комисията за
сведение и изпълнение.

АННА ЦВЕТКОВА - п Директор на ОД“Земеделие“ -Перник

